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Phần 5
Chương 13
Phò Mã Được Hình Thành Nên Thế Nào?

“K

hông được không được!! Cái này quá sức màu mè rồi, ta làm sao có

thể mặc thứ này ra ngoài chứ?!”
Lúc thê tử lôi đống quần áo ra, Thôi Cảnh chỉ cảm thấy trước mặt là một trận
loang loáng, tới lúc nhìn kỹ rồi vẫn không thể phân biệt nổi hoa văn trên y phục.
“Màu mè cái gì!!! Đây là mẫu hoa văn mới đang rất thịnh hành đấy!! Ta đã
phải tìm đến mười thợ thêu mới làm kịp cho chàng mà chàng còn dám kêu!!”
Huy Trữ công chúa tức giận phản bác. Hôm nay trong cung có tổ chức
Trùng Dương gia yến(1), đây là yến tiệc đầu tiên mà bọn họ tham dự sau đại hôn
có quy mô lớn, nàng chỉ lo trượng phu ăn mặc quá đơn điệu, đánh mất thanh
danh “Nhân vật phong vân mới” của mình.
“... Nhưng mà kỳ lân đâu? Cấp bậc của ta không phải là chỉ có thể thêu kỳ
lân sao?”
Thấy biện pháp thuyết phục chính diện đã vô dụng, Thôi Cảnh đành phải
chọn phương pháp đi đường vòng, tránh để bản thân phải chịu cảnh ngộ như
tượng phật vàng.
“Không phải đây à!!”
Công chúa bất mãn chỉ vào hình gì đó bé tí cỡ một ngón tay được một đống
hoa văn mẫu đơn bao quanh. Kỳ lân rõ ràng như thế mà trượng phu còn không
nhìn ra? Mất công nàng cân nhắc cả nửa ngày mới chen được con kỳ lân hoa
hoa lệ lệ đúng cấp bậc này vào luôn đó.
Thôi Cảnh hoàn toàn câm nín, nếu không phải thê tử nói, hắn còn nghĩ đấy là
nghệ thuật xử lý khoa trương hóa một con ong mật đấy!
“Họ Thôi kia!! Chàng đừng có mà không biết phải trái, rốt cuộc có mặc
không!!”
Thấy trượng phu tỏ vẻ bài xích tác phẩm ưng ý của mình như thế, gương mặt
công chúa dần lộ vẻ dữ tợn. Mà Thôi Cảnh vừa nghe thê tử réo mình là “họ
Thôi” thì đã biết chắc chắn là tâm tình nàng đang rất xấu, nếu lúc này hắn lại tỏ
ra do dự nữa thì công chúa sẽ gào ầm lên “Người chết” mất, hắn đành phải vứt
bỏ hết đống tâm lý rụt rè cân nhắc, cầm lấy bộ y phục vô cùng phong cách như
cây ca-cao trong bộ lạc thổ dân về phòng thay.
Đô úy phò mã Thôi Cảnh, trước khi đại hôn có được xưng hiệu “Khuynh thế
giai nhân”, nam bắc bốn phương đều biết đến. Nhưng mà mọi người trong gia
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đình hắn đều rõ một chuyện, con mình ngoại trừ có cái bản mặt đẹp đẽ ra, các
phương diện khác đều hết sức bình thường, căn bản là không đủ tố chất tổng
hợp toàn diện để làm rể Hoàng gia. Chỉ là một tay thì làm chẳng nên non, nhưng
hai bàn tay vỗ vào nhau chắc chắn sẽ gây nên tiếng vang lớn, bởi vì ở trong
Hoàng gia có hiện diện một nhân vật rõ ràng là yêu trưng diện, thích cái đẹp còn
hơn tất cả mọi thứ.
Trong số mấy tỷ muội của hoàng đế, Huy Trữ công chúa nổi tiếng đối với
chữ ‘đẹp’ là mục tiêu chấp nhất theo đuổi cả đời. Nàng từng có ước mơ trở
thành thiên hạ đệ nhất mỹ nhân, nhưng dù sao mỹ danh này cũng không phải
dựa vào năng lực chủ quan cá nhân là có thể có được, vậy nên sau khi biết làm
đệ nhất mỹ nhân là vô vọng, Huy Trữ công chúa liền chuyển mục tiêu sang
thành vợ của thiên hạ đệ nhất mỹ nhân.
Hoàng gia đương nhiên không thể vô lương tâm mà phong công chúa thành
đệ nhất mỹ nữ, nhưng bản lĩnh tìm cho nàng một đệ nhất mỹ nam chắc chắn là
có, mà Thôi Cảnh đúng lần đó lại là người đạt giải trong kỳ tuyển chọn bạn trăm
năm, chẳng qua là lý luận chọn lựa của công chúa có vẻ hơi khó hiểu, nàng nói
“Người khác tài mạo đều gồm nhiều mặt, còn Thôi Cảnh ngoại trừ vẻ ngoài đẹp
đẽ ra thì không tìm thấy đặc điểm nổi bật thứ hai, có thể thấy đó mới chính là
cảnh giới cao nhất của chữ “Đẹp”!
“Nhìn xem nhìn xem! Cảnh lang nhà chúng ta mặc cái gì cũng đẹp hết, cho
dù chỉ là mảnh vải trắng cũng có thể hào quang bắn tứ phía!!”
Nhìn trượng phu phong thần tú dị đi tới, Huy Trữ công chúa tâm tình rất tốt,
ngay cả xưng hô với trượng phu cũng thăng lên hai cấp, làm cho Thôi Cảnh cảm
thấy bản thân chỉ như một tên hái hoa tặc, nghe thấy lời này của thê tử, lập tức
tỏ vẻ lấy lòng.
“Nếu công chúa đã thưởng thức tiểu nhân như vậy thì chúng ta chỉ mặc áo
trắng thôi nhé!”
“Không có cửa đâu!”
Công chúa không khách khí ném cho Thôi Cảnh bốn chữ.
“Sao chứ? Chàng lớn lên xinh đẹp như thế mà lại cứ muốn ăn mặc đơn điệu
là sao?!”
Tiết Trùng Dương ngày Chín tháng Chín, khi cúc vàng nở rộ, đài xanh lá đỏ,
trước điện ngập trong biển hoa, ấy là lúc diễn ra gia yến.
Đối với gia đình hoàng gia giàu có như vậy mà nói, gia yến là sau khi dùng
cơm xong, tám chuyện mới chính là chủ đề muôn thuở. Dù sao trong cái hoàng
cung to đùng nhân khẩu đếm không xuể này, sao có thể không nhân lúc tụ tập
đông đủ để nói chút chuyện nhà mà làm thất vọng chính mình chứ?
“Aiyo, xem ra hôm nay Lục Phò mã là nổi bật nhất rồi!”
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Cung phi chỉ vào quan phục thêu hoa văn mẫu đơn cộng kỳ lân tứ hợp của
Thôi Cảnh, cười nói với hoàng hậu.
“Có thể nói đó là ‘Dao Trì bất nhị, tử phủ vô song”.” Bằng chứng là, Khang
phi cũng không keo kiệt lời tán thưởng với cái đẹp.
“Các ngươi khỏi cần nói, nha đầu Sở Nhàn này tuy rằng có chút nhanh mồm
đỏm dáng, nhưng ánh mắt không tồi chút nào.”
Thái hậu cũng đến chỗ hoàng hậu, đánh giá chút vị con rể mới gia nhập
hoàng gia không lâu này, cuối cùng còn tổng kết một câu: “Bộ dạng tốt như
vậy, có vô dụng chút cũng là hợp lý!”
Mọi người đều tận lực khen ngợi làm Huy Trữ công chúa rất thỏa mãn, rất tự
hào về con mắt thẩm mỹ của mình, nhìn trượng phu đẹp như thiên tiên ngồi
cạnh, nàng cảm thấy việc bản thân cự tuyệt lấy chồng sớm để đầu tư dài hạn là
rất đúng đắn.
Đệ nhất thiên hạ ấy, đó là khái niệm như thế nào?! Dựa theo bốn mươi mốt
tiêu chuẩn của nam nhân, tức là Thôi Cảnh còn đến hơn mười năm nữa để làm
đẹp, nghĩ đến đây, Huy Trữ công chúa miệng đã ngoác đến tận mang tai.
Huy Trữ công chúa hiện tại đang rất hưởng thụ việc đã thu được một lợi
nhuận lớn từ món đầu tư mạo hiểm, còn Thôi Cảnh bên cạnh thì không có cách
nào mà thản nhiên nổi. Đừng nói đây là lần đầu tiên hắn tham gia yến hội hoàng
gia quy mô lớn nên có chút khẩn trương, mà lúc trước, hắn cũng chưa từng bị
nhiều nữ nhân - lại còn là các vị có thân phận cao quý vây quanh chỉ trỏ như
thế, cho nên trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết phải làm thế nào cho
tốt. Phát hiện trượng phu vẫn đang tỏ ra nhăn nhó, Huy Trữ công chúa không
khỏi bực tức vỗ mạnh vào sau lưng hắn, rồi động viên vài câu.
“Chàng cũng không phải hoàng hoa khuê nữ, trưng cái mặt ấy ra cho ai xem
chứ! Nói chàng nghe, bộ dạng xinh đẹp không phải lỗi của chàng, nhưng mà tỏ
vẻ khiêm tốn lại là chàng sai đấy!”
Vất vả lắm mới chờ được tới lúc hoàng đế giá lâm, mọi người lục đục quay
về chỗ cũ, Thôi Cảnh mới thở phào nhẹ nhõm. Sau khi trở về chỗ xong, Huy
Trữ công chúa dẫn hắn tới trước đám thân hữu chào hỏi một lượt, còn có mấy vị
là tiền bối đi trước Thôi Cảnh trong phương diện làm phò mã, cũng đã lén cùng
kết giao từ trước, cho nên không khí trên bàn cơm cũng tính là tương đối hòa
hợp. Tiếp đó chỉ cần hắn im lặng vùi đầu vào ăn cơm thì hôm nay có thể vượt
qua yên ổn, nếu vợ đại nhân của hắn không có hành động gì đặc biệt.
Đương nhiên, là “Nếu” thôi...
“Thôi Cảnh, nào, há mồm!”
Thấy thê tử đem một con tôm Long Tỉnh đã bóc vỏ cứng đến bên miệng hắn,
Thôi Cảnh không khỏi thấy ảm đạm. Thật sự là... ăn một bữa cơm cũng không
xong nữa... với cả hắn cũng không thích ăn hải sản mà...
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“Công chúa, không cần đâu, để ta tự gắp.”
“Bảo chàng ăn thì ăn đi! Nói nhiều thế làm cái gì! Chẳng lẽ chàng chê đũa ta
bẩn?!”
Thôi Cảnh căn bản không muốn làm lớn chuyện, cho nên nhỏ giọng từ chối
thê tử. Ai dè hiệu quả lại trái với mong muốn, vốn dĩ không có mấy người chú ý
đến hành động của Huy Trữ công chúa, nhưng thấy trượng phu rất không thức
thời như thế, công chúa lập tức tăng âm lượng, lúc này mọi người trên bàn toàn
bộ quay qua nhìn hai vợ chồng bọn họ, hai người anh em đồng hao của hắn còn
có chung một vẻ mặt muốn cười mà không dám.
Thôi Cảnh mặt đỏ bừng, nhắm mắt há miệng cắn một miếng tôm trên đũa,
mạnh tới mức gần như muốn cắn gãy đũa của thê tử. Sau đó hắn trong cái nhìn
chằm chằm của mọi người đã đưa đũa gắp một khối thịt bò trên đĩa đưa tới
trước mặt công chúa, tỏ ra hắn là người có qua có lại, không chỉ là kẻ ăn cơm
mềm(2)!
“Canh thịt bò này hương vị không tồi, công chúa nếm thử đi.”
“Không ăn! Đũa này chàng đã dùng qua rồi!” Huy Trữ công chúa không
khách khí thẳng thắn đáp lời.
“Vừa rồi nàng gắp ta cũng ăn mà, ta không chê của nàng bẩn sao nàng lại
chê của ta bẩn?”
“Ta chê chàng chứng tỏ là ta sạch sẽ hơn chàng, ta đã sạch sẽ hơn chàng thì
chàng dựa vào cái gì mà chê ta!”
Huy Trữ công chúa ngụy biện đến xuất khẩu thành thơ, Thôi Cảnh chỉ còn
nước đầu hàng bại trận trước mắt mọi người.
“Chàng xem, nữ tử múa dẫn đầu kia thật xinh đẹp!!”
Kẻ khác thì phiền muộn sau khi đã ăn xong tiệc, còn Huy Trữ công chúa thì
sau khi ăn xong vẫn còn hứng thú với tiết mục ca vũ liền chỉ vào vũ cơ (người
múa) nói với Thôi Cảnh, Thôi Cảnh xem xem xét xét một hồi nữ tử kia rồi vô
cùng thức thời đáp:
“Không đẹp chút nào!”
“Chàng có ý gì!! Chàng lại dám không đồng quan điểm với ta!!”
Huy Trữ công chúa giận dữ, người khác có thể vũ nhục chỉ số thông minh
của nàng, nhưng nhất định không thể vũ nhục mắt thẩm mĩ của nàng.
Thôi Cảnh vừa thấy phản ứng này, nghĩ là bản thân mình đúng là kẻ lấy
bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, lập tức tán thưởng từ đáy lòng:
“A, nhìn kỹ đúng là rất đẹp!”
“Hừ! Ta biết ngay chàng là kẻ ăn trong bát nhìn trong nồi mà!”
“...”
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Thôi Cảnh không trầm mặc nổi nữa, hắn căn bản là đã được dạy dỗ gia giáo
ra tính cách không nóng không lạnh, nhưng sau khi bị công phu tra tấn một bữa
cơm liền rất muốn lơ đi hậu quả mỉa mai vài câu. Chỉ là ngay lúc hắn chuẩn bị
làm phản, đột nhiên có một người hầu chạy đến bên cạnh hắn, hành lễ trước, sau
đó chỉ vào một nam tử cách đó mấy bàn nói:
“Thôi Phò mã, Tông Nhân lệnh đại nhân cho mời!”
Tông Nhân lệnh họ Thôi tên Tuyền, không chỉ cùng họ với Thôi Cảnh, còn
đều cùng xuất thân từ Thôi thị ở Thanh Hà, càng trùng hợp hơn đó là Thôi
Tuyền cũng là một vị Phò mã, thành thân với con gái của Thái hậu Lương
Hoằng công chúa. Cùng tộc, cùng họ, cùng thế hệ, cùng là phò mã, việc bị so
sánh là không thể tránh khỏi... Tuy là căn bản cũng chẳng có cái gì để mà so
sánh.
Thôi Tuyền chưởng quản Tông Nhân phủ, lại là tông chủ Thôi thị, về công
về tư đều xếp trên đầu Thôi Cảnh, cho nên tuy rằng là anh em đồng tộc, Thôi
Cảnh nhìn thấy Thôi Tuyền lại giống như con cháu nhìn thấy tổ tiên, chỉ có cảm
giác ngửa mặt trông núi cao ngất, hắn tìm mình, hơn phân nửa là chẳng có
chuyện gì tốt.
“Một thân quần áo hôm nay thật rất xứng với đệ đó!”
Thôi Tuyền ôn hòa tiếp đón Thôi Cảnh. Thôi Cảnh biết anh họ xa này là một
vị nham hiểm, giọng điệu cũng không rõ ràng, cho nên rất cẩn thận ngồi xuống
cạnh hắn, chỉ chờ hắn nói tiếp.
“Nhưng mà...” Quả nhiên, Thôi Tuyền giọng nói không thèm đổi, nhưng đề
tài đã xoay đến tận đẩu đâu rồi.
“Mấy hôm trước thím ba của đệ có tới tìm ta, hy vọng ta tìm cho nữ nhi của
bà một người trong hoàng tộc làm chồng...”
“A? Đây không phải là ý của đệ!!”
Thôi Cảnh vội vàng phủi sạch liên quan đến mình Thôi Tuyền chỉ hơi gật
đầu, sau đó lại nói tiếp:
“... Nói như vậy chuyện này đệ không biết gì sao?”
Thôi Cảnh gật đầu như giã tỏi. Đùa à! Hắn mà biết còn có thể để thẩm thẩm
làm thế chắc? Trên triều ai chẳng biết Thôi Tuyền đối với quan hệ dựa dẫm nhờ
vả là tuyệt đối phản cảm, phỏng chừng là bệnh nghề nghiệp do sức ép từ Tông
Nhân phủ gây ra đây!
Chỉ là nghe xong câu trả lời của Thôi Cảnh, vẻ mặt của Thôi Tuyền không
những không dịu đi mà còn có vẻ ác liệt thêm.
“Ta thấy rất kỳ quái, bà ấy cùng trực hệ với đệ, chuyện này phải tìm đến đệ
trước rồi đến tìm ta mới phải chứ?”
“Tìm đệ có ích lợi gì chứ? Mọi người biết có việc tìm đại ca là được rồi!”
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Thôi Cảnh trong tiềm thức thật ra cũng có nhận định này, cho nên việc giải
thích tại sao thím ba không đến tìm hắn trở nên rất hợp lý, nhất thời lúc đó lại
vô tình nói ra mấy câu dẫn lửa đến bên người.
Thôi Tuyền vừa nghe thấy “Có việc tìm huynh là được rồi” thì bao nhiêu
Nitroglycerin (thuốc nổ không khói) cùng hỏa dược tồn tại trong nội tâm rốt cục
cũng tác dụng với nhau rồi nổ tung.


 

“S

ao rồi, lại bị Thôi Tuyền giáo huấn hả?”

Bỗng dưng hoàng đế xuất hiện làm Thôi Cảnh giật mình nhảy dựng, chẳng
biết tại sao, Thôi Cảnh hắn cũng không phải rất sợ hoàng đế, ít nhất còn thấy
trên mặt hoàng đế còn hiện diện nụ cười trong ngoài đồng nhất, thế nên hắn thở
mạnh một hơi nói:
“Đúng thế... Nhưng cũng đâu cần nói thần sống uổng kiếp người, tầm
thường không mục đích chứ...”
Thôi Cảnh tự nhận bản thân đúng là có chút phàm phu tục tử, nhưng hẳn vẫn
chưa nông nổi tới mức thành sự không đủ bại sự có thừa mà, chẳng nhẽ đơn
giản chỉ có lớn lên đẹp một chút, là người bình thường cũng là có tội??
“Thần đâu có tầm thường không mục đích chứ! Mỗi ngày đều nhiều việc
muốn chết! Mỗi ngày đều cùng công chúa tham dự tiệc tụ hội, nghiên cứu cái
vấn đề... Mỹ học gì đó? Thần mỗi ngày còn phải không ngừng khen ngợi công
chúa nữa, Hoàng thượng người không biết cả ngày khoa trương khen ngợi liên
tục một người khó thế nào đâu! Đúng rồi! Thần còn phải chọn quần áo cùng
công chúa, chọn đồ trang trí trong phủ, lại còn chọn cả hoa cỏ đặt trong hoa
viên nữa kìa, hoa công chúa thích cũng rất nhiều đấy: Cúc Bạch Nhật, Lăng
Tiêu, Bạch Hạc Dụ, Kiếm Lan, Tử Uyển, Thu Hải Đường...”
Thấy Thôi Cảnh trong lúc oán giạn thê tử mà vẫn còn nhớ như lòng bàn tay
sở thích của nàng đến cảnh giới quên mình thế này, hoàng đế đã tự hỏi không
biết cậu em vợ này ở nhà đã bị dạy dỗ nghiêm khắc như thế nào, vậy nên ôn hòa
an ủi mấy câu:
“Đám công chúa bọn họ từ nhỏ đã được nuôi dưỡng thành loại tính cách độc
nhất vô nhị ấy rồi, nên tính tình như vậy cũng dễ hiểu, nhưng người như thế đa,
chọn đệ, tức là chắc chắn đệ không phải người hời hợt. Còn Thôi Tuyền thì...
Hắn đơn giản là tiếc rèn sắt không thành thép thôi, đệ lại là em cùng họ với hắn,
khó tránh khỏi kĩ tính một chút, không cần để trong lòng!”
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Hành vi an ủi của Hoàng đế khiến Thôi Cảnh rất cảm động, nhưng hắn vẫn
cho rằng Hoàng đế không thể cảm nhận được hết không gian sống của hắn, cho
nên chớp chớp đôi mắt to long lanh như nước trời sinh của mình, cười khổ nói:
“Lời này nói ra đúng là đại bất kính, nhưng mà thần cùng bệ hạ tuy rằng
cùng là nam tử trong hoàng tộc, chỉ là một kẻ ở trên trời, một kẻ dưới mặt đất
thôi!”
“Ở trên trời” này tất nhiên là chỉ hoàng đế, hắn nghe em vợ nói như thế, liền
cảm thấy bất ngờ hiếm có, cũng không nói nhiều, chỉ lấy tay chỉ chỉ chỗ cách đó
không xa đám nữ tử lấy thái hậu làm trung tâm mà vây xung quanh đang nói nói
cười cười, hàm ý sâu sắc nói:
“Ngươi cảm thấy trẫm so với ngươi hạnh phúc hơn nhiều sao?”
Nhìn Thôi Cảnh vẫn còn chưa hiểu được lời mình nói, hoàng đế vỗ vỗ vai
hắn cười nói:
“Tiểu đệ! Đường đệ phải đi còn dài lắm!”
Sau đó hoàng đế quay về cung, Thôi Cảnh vẫn còn suy nghĩ tới câu cuối
cùng hoàng đế nói, đang trong quá trình tiêu hóa ý nghĩa của nó thì đột nhiên
nghe thấy giọng nói luôn hàm chứa hơi thở kiêu ngạo của Huy Trữ công chúa
truyền tới.
Thôi Cảnh ngẩng đầu liền thấy thê tử ngồi cách đó không xa, bỗng nhiên ý
thức được vấn đề hoàng đế nhắc tới: người như vậy lựa chọn ngươi...
Huy Trữ công chúa tuy rằng hay cố tình gây sự với hắn, nhưng vẫn chưa có
lời nào nói rằng hắn vô dụng này nọ cả, rốt cuộc là thê tử dựa vào giá trị nào mà
cho rằng hắn có thể là người để phó thác chung thân chứ?
Nhận thấy bản thân có chút chờ mong đáp án, Thôi Cảnh không tự chủ tăng
nhanh cước bộ. Đi đến gần đó mới phát hiện, hóa ra thê tử hắn đang ở cùng vị
muội muội chưa xuất giá Lỗ Nhân công chúa tranh luận vấn đề một cách kịch
liệt, hắn cẩn thận nghe thì thấy nhân vật trung tâm trong đề tài lại chính là mình.
“Nam nhân chỉ có cái mặt đẹp thì có ưu điểm gì chứ!”
Lỗ Nhân công chúa có tiếng là người bới xương trong trứng, huống chi
“Xương cốt” của Thôi Cảnh cũng không ít, tất nhiên là phải bới nhiệt tình rồi.
“Đương nhiên là so với kẻ vô dụng ngay cả mặt cũng không đẹp còn tốt hơn
rất nhiều!”
Huy Trữ công chúa rất tức giận, nàng thấy Thôi Cảnh đã trở lại liền kéo hắn
qua, tiếp tục hăng hái tranh luận:
“Nói sai hết, ai nói Thôi Cảnh nhà chúng ta chỉ có gương mặt đẹp thôi?
Nông cạn!”
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Lời này vừa nói ra, Thôi Cảnh so với bất kỳ kẻ nào ở đây hy vọng nghe được
câu sau của nàng, sau lại thấy Huy Trữ công chúa hai mắt tự hào nhìn hắn, trên
gương mặt lại hiện ra vệt đỏ ửng.
“Cơ thể của Thôi Cảnh nhà chúng ta cũng không tồi đâu nhé!!”
Ghi chú:
1. Tiệc Trùng Dương, tổ chức vào tết Trùng Dương, hay còn gọi tết Trùng
Cửu (9 - 9 âm lịch).
2. Ăn cơm mềm: kẻ chỉ biết ăn bám vợ, chờ vợ cung phụng phục vụ, giống
nghĩa với tiểu bạch kiểm.

Chương 14
Thời Kỳ Trưởng Thành

“T

hanh thủy xuất phù dung!” (Nước trong xuất hiện hoa phù dung - Lý

Bạch)

“Dục trì xuất lõa nữ” (Nơi bể tắm có nữ nhân lõa thể)
“... Cùng tắc độc thiện kỳ thân” (Cùng đường thì nên lo lấy thân mình Mạnh Tử)
“Phú tắc thê thiếp thành đàn” (Giàu thì có nhiều thê thiếp)
“Bồ... Bồ đào mỹ tửu dạ quang bôi” (Rượu ngon trong chén dạ quang)
“Kim ngân tài bảo nhất đại đôi” (Vàng bạc tài bảo một đống lớn)
“Ngô, ngô, ngô... Sinh dã hữu nhai” (Sự sống là hữu hạn)
“Nhĩ tử dã vô biên” (Ông có chết cũng chẳng ai cấm)
Câu thơ đối đến chỗ này, sắc mặt lão nho được Hàn Lâm Viện điều đến dạy
các hoàng tử công chúa đã xanh mét, ông vừa buồn vừa hận vừa khổ vừa oán
nhìn chằm chằm vị thiếu niên từ ngày đầu tiên chuyển tới đã cùng ông đối
nghịch, chỉ cảm thấy bản thân đã tức giận tới mức không thể tức giận hơn được
nữa.
Trái ngược với vẻ mặt của lão nho, Lật Xuyên quận vương A Kiêu lại càng
thêm đắc ý dào dạt, mặt đầy xuân sắc thật cân xứng với một thân áo quần màu
hồng nhạt, đó chắc chắn sẽ là một tiểu cô nương đến tuổi dậy thì - nếu như hắn
không mở miệng làm bại lộ thanh âm đang trong thời kỳ biến dạng dần thành
vịt đực của mình. A Kiêu thấy đã đùa đủ rồi, chỉnh đốn mặt mũi, chuẩn bị an ủi
lão tiên sinh một chút, tỏ vẻ bản thân cũng không phải kẻ không học vấn không
nghề nghiệp.
“Ha ha, vừa rồi là tiểu vương đắc tội, chỉ là nói đùa thôi, tiên sinh đừng tức
giận. Lần này tiên sinh ra đề lại đi, tiểu vương nhất định sẽ đáp nghiêm chỉnh!”
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Lão nho bán tín bán nghi nhìn thiếu niên, aizz... Thôi kệ nó! Nói một câu
“Anh hùng mộ niên” (Anh hùng tuổi già?) giống như cảm khái tình cảnh bản
thân.
Lão tiên sinh lúc trước tức giận nên nói năng có chút không rõ ràng, hiện giờ
nửa nói nửa thán niệm ra câu này, A Kiêu nếu không chú ý nghe kỹ thì căn bản
sẽ nghe không rõ.
Ờm?... Anh hùng mộ tiền (Anh hùng trước mộ?)? Sao hắn không rõ trên thơ
cổ có một câu như vậy nhỉ? Chẳng lẽ là lão tiên sinh chuẩn bị riêng để làm khó
hắn? A Kiêu cũng không chịu yếu thế, đầu óc vừa chuyển liền đối lại một câu
theo như hắn thấy là hợp với tình hình và đúng với đề bài:
“Diêm la điện thượng” (Về chầu diêm vương)
Lão nho liền hít một hơi khí lạnh, đây là lần đầu tiên ông đối với một đệ tử
tuyên bố thái độ “Không phải nó chết thì chính là ta mất mạng!”
Nghe nói giảng đường từ trước đến nay các đệ tử hoàng thất đều đọc sách
với thái độ rất nghiêm túc, thật không hiểu tại sao bỗng lại xuất hiện một thành
viên không chịu giáo hóa thế này? Chuyện này phải nói trở lại hoàn cảnh của
nửa tháng trước.


 

L

úc A Kiêu đang trong trang phục nữ nhi được lão tiên sinh an bài ngồi

cùng chỗ với các công chúa, một câu “Lão đại nhân người ngay cả nam nữ cũng
không phân biệt được, còn dám dạy người khác lời thánh nhân nói sao?” bất
ngờ tung ra của thiếu niên liền khiến hắn cùng lão nho rơi vào cục diện đối đầu.
Về vấn đề Lật Xuyên quận vương thích mặc trang phục khác người sao lại
có thể nửa chừng được chuyển vào lớp của lão tiên sinh làm đệ tử?
Chuyện này lại phải tiếp tục quay lại một tháng trước.
Một đạo sớ tấu “Nay Lật Xuyên vương tuổi còn trẻ đã hết sức lông bông,
không tuân theo pháp luật, không tôn trọng luân thường đạo đức, vô duyên cớ
dùng trọng hình với dân chúng, cứ tiếp tục như thế thì đúng là tai họa của tôn
thất...” của Ngự Sử giám sát địa phương, khiến cho hoàng đế không thể không
lo lắng, lệnh cho cháu lập tức quay về kinh để giáo dục lại, ai biết đây mới là tai
họa chân chính xảy đến...
Lật Xuyên vương A Kiêu, năm nay tuổi tròn mười bốn. Từ năm hắn tám tuổi
đã kế thừa tước vị của phụ thân đã mất, sáu năm sau đó đều trưởng thành trong
môi trường rất tự tại, ai ngờ gần đây số tấu chương liên quan đến hắn trên ngự
án của hoàng đế bỗng dưng nhiều thêm, nói trình độ vô lương ngày càng tăng
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cấp, cho tới khi nháo loạn đến án kiện hình sự cho người vây đánh dân chúng
thì hoàng đế không thể nào một mắt nhắm một mắt mở cho qua được nữa, lúc
này mới vội lôi hắn về kinh, xem xem cháu rốt cuộc đã đến cái mức nào rồi.
“Ai bảo hắn trước mặt mọi người cười nhạo cháu nửa nam nửa nữ, cháu
thích mặc cái gì là việc của cháu chứ, hắn quản làm cái gì? Loại người vô giáo
dục này đánh là đáng lắm!!”
Hành vi của cháu rõ ràng đã vượt qua phạm trù tự vệ do bị phỉ báng rồi,
nhưng điều khiến hoàng đế bực mình chính là A Kiêu hắn còn dám mặc bộ
trang phục con gái kia về kinh diện thánh, đã thế còn mang trâm cài ngọc bội
đầy đủ khiến hoàng đế lúc vừa nhìn còn giật mình tự hỏi lẽ nào đại ca có con
gái riêng.
“Chuyện đánh người này tạm thời không nói, nhưng... ngươi sao lại có thể
ăn mặc thế này tới gặp trẫm? Còn ra thể thống gì nữa!”
Đối mặt với cơn giận của hoàng đế, A Kiêu không hề cảm thấy xấu hổ mà
ngược lại còn thấy rất vinh dự. Hắn đem áo ngoài, áo trong, thắt lưng, ngọc bội,
tất cả đều nhìn ngắm một lượt, vẫn không thấy có chỗ nào là không đúng với
thể chế cả.
“Chẳng qua là đổi thành nữ trang thôi mà, những gì hợp lễ thì cháu đều có,
những gì không hợp lễ cháu cũng không mang, chẳng nhẽ những chỗ không
nhắc tới cũng không cho cháu tự do sáng tạo một chút sao?”
Người xưa có nói “Vô ý, vô tất, vô cố”(1) - cháu mình cuối cùng ngay cả lời
hiền triết cũng đã lôi ra, hoàng đế hắn còn có thể nói cái gì được nữa? Huống
chi trong lễ điển cũng chẳng có giấy tờ nào quy định rõ là A Kiêu không thể
mặc nữ trang, hoàng đế cũng đành mặc kệ cho A Kiêu làm một thằng con trai
thích ra vẻ một cô gái xinh đẹp rực rỡ.
“Ngu muội không thể đả thông, gỗ mục không thể khắc, làm xằng làm bậy,
con sâu làm rầu nồi canh, không thể giáo dục... Hoàn toàn không cứu chữa
nổi!!!!”
Hoàng đế bực tức đem toàn bộ lời hay ý đẹp học sĩ Hàn Lâm Viện trút giận
vào mình toàn bộ xả hết lên đầu của A Kiêu.
Mà A Kiêu lúc này có vô lý cũng tự nghĩ mình có lý, huống chi hắn không
nghe lọt tai mấy lời phê bình ấy, hắn cảm thấy bản thân hết sức là oan uổng,
cũng chẳng có chút nhẫn nại nào mà nghe hoàng đế thuyết giáo, lập tức ném
cho hoàng đế cái nhìn xem thường rồi phất tay áo bỏ đi.
“Tên tiểu tử này nó nghĩ trẫm không dám giết nó à??!!!!!”
Hoàng đế tức giận đập bàn ầm ầm, đáng tiếc là vị chất tử A Kiêu kia đã đi xa
quá không nghe thấy nữa, hoàng đế chỉ đành phải đập cho hoàng hậu nghe thôi.
“Hoàng Thượng...”
www.vuilen.com

90

Tác Giả: Thái Vi Thiên

HOÀNG CUNG GIẢ ĐƯƠNG SỰ

Hoàng hậu là người có rất ít ngôn từ nàng không biết diễn đạt, vậy mà lúc
này cũng không biết nói gì cho phải. Sau khi Lật Xuyên quận vương tiến cung
thì nàng là người phụ trách cuộc sống thường ngày của hắn, nhưng chính hoàng
hậu cũng chưa từng nuôi đứa nhỏ nào quá mười tuổi, tất nhiên cũng đành bó tay
với tính tình quỷ thần đều không ưa của A Kiêu. Càng nuông chiều thì hắn lại
càng không khách khí, càng bảo hắn đi hướng đông thì hắn lại càng đi về hướng
tây, càng tức giận vì hắn thì hắn lại càng vui vẻ, càng vui vẻ vì hắn thì hắn lại
càng bực bội... Đây chẳng phải là sống không thoát khỏi việc “bị coi thường”
sao?
Nghĩ bản thân một đứa con cũng đã khiến mình lo lắng không ngừng rồi, bây
giờ lại lòi ra một đứa suốt ngày chỉ biết gây chuyện, hoàng hậu cảm thấy đầu
mình giờ đã đau đến choáng váng.
Thật ra Lật Xuyên quận vương này cũng chỉ có tính cách thích đối nghịch
với tất cả mọi người thôi, cũng không tính là một vấn đề quá nghiêm trọng, nôm
na mà nói chính là “Không nghe lời”, cụ thể hơn thì là “chứng bắt buộc trong
suy nghĩ”, đều thuộc một trong những vấn đề cân bằng tâm lý vào thời kỳ
trưởng thành.
Đáng tiếc vào thời đại ấy vẫn chưa có nhân sĩ xuyên không nào xuyên qua
để truyền thụ kiến thức tâm sinh lý tuổi dậy thì, vì thế tất cả mọi người đều đem
tính cách thiếu niên hơn mười tuổi này quy kết thành quái dị, mà A Kiêu cũng
tận lực vì hành động hận đời của mình mà rùm beng quảng cáo.


 

“A

aaaa... Tam Biến Trại Ngọc của ta...!!!! Kim Quế Phiêu Hương của

ta!!! Yên Nhung Tử của ta!!! Triệu Phấn của ta!! Dạ Quang Bạch của ta!!!
Aaa... Ô Kim Diệu Huy của ta a!!!”
Hôm nay mọi người đang ở trong Xích Phong cung thưởng mẫu đơn, lại
nghe thấy Cung phi luôn miệng hô tên các giống mẫu đơn quý mà ngày thường
nàng yêu như sinh mạng, vấn đề là lúc này chúng nó không còn được trồng
trong đất như cũ nữa, mà đã trở thành vòng hoa đội đầu của ai đó. Mọi người
nhìn theo bàn tay đang run rẩy của Cung phi, liền thấy A Kiêu một đầu đội đầy
hoa Mẫu đơn đương kì khoe sắc đứng ở giữa bụi hoa cười quái đản.
“Diệp tàng ngô tế phượng/Chi động kính trung loan.” Khang phi vẫn rất
hứng chí vịnh một câu thơ, Cung phi thậm chí còn không kịp lườm nàng ta một
cái, đã điên cuồng đuổi theo A Kiêu.
“Hahaha, ai bảo nương nương nói con trai không được cài hoa!!”
A Kiêu một câu nói rõ luôn mục đích của hắn.
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Hóa ra do hắn nhìn thấy hai nữ nhi của Cung phi mỗi đứa cài một đóa “Ngân
Phấn Kim Lân” rất chi là xinh đẹp, thế nên cũng định thò tay chuẩn bị bẻ một
cành, ai ngờ một câu “Con trai cài hoa với chả cỏ làm cái gì!” của Cung phi để
ngăn chặn hành động của hắn lại khiến tật xấu thích “khiêu chiến thế tục” của A
Kiêu lập tức tái phát.
Cung phi vốn không phải người ưa vận động, nhưng mà lần này chỉ sợ là
đám mẫu đơn đã khiến nàng quá đau lòng, thế mà lại có thể bắt được A Kiêu
đang nhảy lên nhảy xuống, đúng lúc nàng định giơ tay dạy dỗ kẻ cuồng phá hoa
này thì thái hậu lại đột nhiên mở miệng nói.
“Ôi này này, Kiêu nhi cài hoa trông cũng rất đẹp đó, con cứ để cho nó cài đi,
dù sao chỗ này cũng đầy hoa mà!”
Mọi người ở đây - trong đó có A Kiêu đều kinh ngạc nhìn thái hậu, hiện nay
người luôn giữ thái độ ủng hộ A Kiêu ở trong cung chắc là cũng chỉ có thái hậu.
“Không đúng sao, Khang phi, có câu thơ nào phù hợp với hoàn cảnh này
không?”
Thái hậu nháy nháy mắt, ý nói nàng nhanh nhanh vịnh một câu thơ đi.
“Bí xa nhuyễn dữ quý công chủ, Hương sam tế mã hào gia lang”.
Thi nhân bình thường đều rất ghét bị ép buộc làm thơ theo cái kiểu không
trâu bắt chó đi cày, thế nên Khang phi mặt mày khó coi đành xả bừa ra vài câu
thơ cổ, chỉ coi như là gần sát với tình huống bây giờ thôi. Nhưng mà nói ai có
gương mặt càng khó coi hơn nàng thì phải kể tới Lật Xuyên quận vương A
Kiêu, hiện giờ gương mặt hắn trắng bệch, cảm giác như kiểu mình đang làm
chuyện xấu lại vô tình cứu được người, khiến đối phương cảm động đến rớt cả
nước mắt.
Mắt thấy A Kiêu hổn hà hổn hển chạy khỏi Xích Phong cung, hoàng hậu
cảm thấy khó hiểu hỏi thái hậu:
“Thái hậu, vừa nãy ý người là sao a?”
Thái hậu cười mãn nguyện, lộ ra vẻ tự tin lão luyện từng trải, đối với đám
con dâu tần phi nói:
“Các ngươi không phải không hiểu chứ, phần lớn đứa nhỏ tới độ tuổi của
Kiêu nhi sẽ có một khoảng thời gian khác lạ như vậy, ngươi càng ép nó nó sẽ
càng phản kháng lại, nhưng nếu ngươi không muốn cho nó làm gì, chỉ cần khen
nó thì chắc chắn nó sẽ không chịu nổi.”
Chúng phi bị thái hậu nói đến sửng sốt, tất nhiên cũng không ai quá tin
tưởng, thái hậu cũng nhận thấy nét nghi hoặc trong lòng các nàng, rất là bất mãn
nói:
“Các ngươi đừng nghĩ ai gia nói vớ vẩn! Ai gia tuy không có con trai nhưng
đã dạy dỗ không ít hoàng tử đấy!”
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Có thể thấy được “Lý luận thông qua thực tiễn” là một điều không bao giờ
thay đổi. Thái hậu tuy không biết cái gọi là “Tâm lý đối nghịch tuổi dậy thì”
nhưng bà vẫn có thể lờ mờ bốc ra được ít thuốc để chữa nó cơ mà...
Quả nhiên, phương pháp dục ức tiên dương (Kiềm chế và khen ngợi) này
của thái hậu lần nào hoàng hậu áp dụng cũng thấy đúng cả. Thấy A Kiêu mặc
nữ trang nàng liền gật đầu khen ngợi liên tục, lại còn chủ động muốn may cho
hắn mấy bộ; Thấy mấy trò đùa dai của hắn nàng liên tiếp khen hắn rất có sáng
tạo, còn cổ vũ hắn gây ra mấy trò ác hơn nữa... Dưới sự đả kích như viên đạn
bọc đường của mọi người, những ngày tháng vui vẻ của A Kiêu đã chấm dứt,
hắn chỉ cảm thấy rằng đột nhiên mọi người lại xoay 180° đổi tính hết cả, bắt đầu
tán dương hắn hòa ái với hắn khoan dung với hắn, khiến hắn không chỉ cảm
thấy mơ hồ không hiểu, mà còn da gà da vịt thi nhau nổi hết cả lên.
Nhưng lúc mọi người đang vui mừng vì Lật Xuyên quận vương lột xác cũng
là lúc họ đều quên một nguyên tắc trọng yếu trong phương pháp giáo dục
“Người người khác biệt” - đó là phân tích cụ thể từng vấn đề cụ thể.
Phương pháp đường vòng của thái hậu tuy rằng dùng được, nhưng không
phải là thuốc trị bách bệnh.


 

“T

hật sao? Cháu cảm thấy tiểu thư Hà gia không tệ sao?”

Hoàng hậu mỉm cười nhìn vị thiếu niên có chút không tự nhiên trước mắt,
làm người giám hộ của hắn, vậy mà lại có thể thấy hắn ngượng ngùng xin mình
cố vấn một ít vấn đề riêng tư, điều này khiến hoàng hậu không thể không thừa
nhận thái hậu đôi khi vẫn là một người rất hiểu biết.
Vốn là sau khi thái hậu bà thấy tôn tử (cháu trai) bắt đầu khôi phục lại thái
độ bình thường thì lập tức nổi lên hứng thú làm bà mối.
“Con cháu thế gia giàu có lụa là, có ai là không trở nên nghiêm túc chín chắn
sau khi kết hôn chứ, cần phải chăm chỉ, có đứa nhỏ nữa thì...”
Thái hậu nghĩ nghĩ một chút, lại thấy vui vẻ đến cười toe toét, còn hoàng hậu
thì lại thấy cháu mình vừa có một chút dấu hiệu chuyển biến tốt đẹp thôi, lại
dùng hôn nhân để kiềm hãm nó, lo lắng không biết có hay không vật tất cực
phản(2)?
Ai ngờ tình thế lại phát triển tốt vượt quá cả sự mong đợi của mọi người, A
Kiêu liếc mắt một cái liền nhìn trúng một vị thiên kim tiểu thư, điều này khiến
cho thái hậu mấy ngày nay đều chìm trong vui sướng cùng “Lý luận vô hạn định
khả năng của hôn nhân” của bà.
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“Ngày mai gặp nàng con nên làm cái gì? Nương nương!”
Hoàng hậu cười vài tiếng, đang chuẩn bị bước đầu giới thiệu cho A Kiêu một
chút trong tâm tư của con gái, đột nhiên lại nhớ tới phương pháp “Kiềm chế và
khen ngợi” của thái hậu. Thời gian này mọi người các nàng nói chuyện với A
Kiêu gần như đã trở thành phản xạ có điều kiện, việc này... Hoàng hậu nghĩ
nghĩ một chút, cảm thấy vẫn là nên theo phương pháp của thái hậu thì hơn, có
vẻ an toàn.
Vì thế theo như hoàng hậu nói, tiêu chuẩn chọn bạn đời hẳn là thân thiện,
giàu có, lãng mạn, tinh thần tính cách đều đạt trình độ thượng thừa liền biến
thành hình tượng thiếu niên dã man bá đạo ác mồm ác miệng.
Nhìn bóng dáng thanh lệ của A Kiêu dời đi sau khi học hỏi, trong lòng hoàng
hậu thầm cầu nguyện, cầu trời tác thành cho mối nhân duyên này, nhân tiện đá
thằng nhóc A Kiêu này ra khỏi cung tự thành lập phủ đệ thì càng tốt.


 

“T

ên tiểu tử này sao như tro tàn vụt cháy lại thế? Lại còn cháy càng lúc

càng to chứ!”
Hoàng đế phẫn nộ kể lể với hoàng hậu A Kiêu bố trí bẫy rập hại người qua
đường Giáp Ất Bính Đinh nào đó trên đường quan viên thượng triều, mà hoàng
hậu lại chỉ có thể ở bên cạnh nói đỡ cháu vài lời tốt đẹp, ai bảo nàng đuối lý làm
chi??
Hoàng hậu lần này xem ra đúng là thông minh một đời lại hồ đồ nhất thời,
nàng sao lại có thể quên rằng “Tình yêu sẽ khiến người ta mù quáng” cơ chứ?
Ai biết A Kiêu lại đem lời “Chỉ bảo” lệch lạc của nàng thành khuôn vàng thước
ngọc mà làm theo...
Tình cảnh ngày xem mắt đó, toàn bộ quá trình hoàng hậu cũng đã được nghe
từ miệng cung nhân, A Kiêu hắn hoàn toàn sắm vai một ác bá thiếu niên mà
diễn, cả buổi đều chỉ toàn là lời công kích chanh chua của hắn.
“Cuối cùng... Quận vương... Quận vương còn nói...”
“Nói cái gì?!”
Hoàng hậu thúc giục nội thị quay về hồi báo, muốn biết rốt cuộc A Kiêu đã
đem nháo đến mức độ nào rồi.
“Nói Hà tiểu thư giống hệt như bọn thái giám trong cung... Là... Là... cái gì
cũng không có...”
Vẻ mặt của hoàng hậu, vẻ mặt của nội thị, bây giờ đều là một mảnh ảm đạm.
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“Chẳng lẽ không có cách nào vãn hồi sao?”
Hoàng đế nghe xong tiền căn hậu quả do hoàng hậu kể ra, buồn rầu hỏi.
Cháu hắn sợ đã không còn là tức giận nữa rồi, giờ nó còn dám giương oai đến
chỗ triều đình, còn phương pháp kia của thái hậu tỉ lệ thành công trở lại e rằng
cũng không lớn.
“Aizz... Từ từ rồi tính, cứ để như thế đã. Vị Hà gia tiểu thư kia chắc cũng rất
khó để gả ra ngoài, nô tì nhất định sẽ nghĩ biện pháp để đem ghép nàng với
Kiêu nhi thành một đôi!”
Hoàng hậu dù sao cũng là hoàng hậu, nàng đương nhiên không thể vì tính sai
một lần mà gục ngã, chỉ thấy nàng nhìn trời xanh mây trắng xa xa ngoài cửa sổ,
chắc đã quy hoạch đến bước thứ N của “kế hoạch năm năm” rồi!
Ghi chú:
1. Trong “Tử tuyệt tứ” của Khổng Tử: Vô ý, vô tất, vô cố, vô ngã. Nghĩa là
không đặt ý riêng vào việc sắp thực hiện, không quyết định quá chắc chắn,
không câu nệ cố chấp, không ích kỷ chỉ biết đến bản thân.
2. Một sự việc phát triển đến quá mức thì sẽ chuyển hướng phát triển ngược
lại với mục đích ban đầu.

Chương 15
Chương Đặc Biệt Mừng Năm Mới

“T

ết năm nay không nhận quà biếu, nếu có cũng chỉ nhận vàng kim.”

Câu nói này xuất hiện trên TV cùng những câu quảng cáo được tất cả mọi
người yêu thích, chúng ta cũng cùng nhau ngược dòng lịch sử trở về triều đại
nào đó, cùng với mỗ hoàng đế suy nghĩ xem nên phát lễ vật gì cho mọi người
trong cung vào thời khắc đón năm mới, để cảm ơn mọi người trong năm cũ đã
chăm chỉ cần cù, không ngừng cố gắng phấn đấu.
“Mẫu hậu, người thích được tặng lễ vật gì vậy?”
Hoàng đế mặt mày tươi cười nịnh nọt hỏi.
“Ai gia muốn uống rượu mừng.”
Thái hậu thẳng thừng nói ra nguyện vọng năm mới của mình - đồng thời
cũng là nguyện vọng bà luôn theo đuổi trong cuộc đời mình.
Nhưng gần đây đâu có ai kết hôn đâu...
Hoàng đế tự hỏi.
“Mẫu hậu... Rượu mừng này đâu phải cứ muốn là uống được đâu!”
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“Quả nhiên không phải ruột thịt thì sẽ có khoảng cách mà! Luôn miệng nói
muốn tặng lễ cho ai gia, đến lúc ai gia nói ra lại không làm!!”
Đối mặt với thế công bi tình mãnh liệt của thái hậu, hoàng đế chỉ có thể giơ
tay xin hàng, đành thương lượng biện pháp thỏa hiệp:
“Vậy thì trong số các hoàng tử công chúa chọn ra một đứa để tứ hôn thôi,
người khác thì không được, con mình hẳn là có thể đi!”
Thái hậu lui dần từng bước, còn hoàng đế lại vẫn cau mày như cũ. Hắn có
một đứa con trai bốn đứa con gái, đứa lớn nhất chín tuổi, đứa bé nhất còn chưa
tới một tuổi, căn bản đều chưa đến tuổi pháp luật cho phép kết hôn.
“Nếu cái này cũng không được, vậy hoàng thượng người tự mình nạp phi lần
nữa đi!”
Thái hậu thấy con mình vẫn là một vẻ mặt băn khoăn lưỡng lự, không khỏi
cảm thấy thất vọng liền tung ra đòn sát thủ cuối cùng.
“Cái đó... Trẫm thấy vẫn nên tìm hôn sự cho đám Tiễn nhi là hơn...”


 

“D

ụ phi, năm mới muốn được tặng gì đây?”

“Nô tì thật sự có thể muốn gì được nấy sao?”
“Đương nhiên rồi.”
Hoàng đế gật gật đầu đầy tự mãn.
“Nô tì muốn một bầu trời sao, Hoàng thượng có thể cho không?”
Dụ phi cọ cọ người vào lòng hoàng đế làm nũng, thật ra chính là muốn nghe
mấy lời tán dương, dỗ dành bản thân của hoàng đế.
“Cho, buổi tối nàng thấy bao nhiêu sao thì nó thuộc về nàng hết!”
Hoàng đế đi ra ngoài một lát, lúc sau quay lại bưng theo một chậu nước đưa
cho Dụ phi, đồng thời vẻ mặt xấu xa cười nhìn Dụ phi vừa tức giận lại không
biết phải nói gì.
“Thục phi, năm mới muốn có lễ vật gì đây?”
“Nô tì thật sự có thể cầu được ước thấy sao?”
“Đương nhiên rồi.”
“Vậy nô tỳ muốn có ánh trăng trên bầu trời!”
Đệch! Quả nhiên là vật họp theo loài mà!
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Hoàng đế tiếp tục bưng một chậu nước khác tặng cho Thục phi.
“Khang phi, năm mới muốn có quà gì đây? Nói đi, lần này lại là sách gì
đây?”
Hằng năm Khang phi đều đề nghị được tặng sách, hoàng đế đối với việc đó
đã gần như rõ như bàn tay.
“Nô tỳ năm nay muốn một bộ “Diệu pháp liên hoa kinh”, cầu mong mọi việc
trong cung đều được bình an.”
“Ái phi quả nhiên là sở thích phi phàm, phẩm chất cũng đúng là siêu quần!”
Năm nay Khang phi không cần bản giới hạn cũng không cần bản tốt nhất, lại
chỉ cần bản kinh thư vô cùng tầm thường tùy tiện tìm trên phố là chỗ nào cũng
có, cộng thêm cả nàng còn có tâm vì mọi người cầu phúc, hoàng đế sao có thể
không vui mừng? Tất nhiên là rất vui mừng!
“Mà phải do Hoàng Thượng tự tay chép mới có ý nghĩa!”
Chưa đợi hoàng đế vui mừng xong, một câu sau của Khang phi đã khiến
hoàng đế đơ luôn tại trận.
“Tốt nhất là tiếng Hán tiếng Tây Tạng mỗi loại một bản!”
Khang phi bổ sung thêm một câu.
“Cung phi, năm mới muốn có quà gì?
“Nô tì muốn có huân hương.”
“Rất dễ thôi, nàng nói xem muốn loại nào?
“Loại huân hương nô tỳ muốn gồm có mười hai lạng nhị hoa mẫu đơn trắng
nở mùa xuân, mười hai lạng nhị hoa sen nở mùa hè, mười hai lạng nhị hoa phù
dung trắng nở mùa thu, mười hai lạng nhị hoa mai trắng nở mùa đông; rồi kết
hợp với mười hai chỉ (một đơn vị đo lường, 1 chỉ = 1/10 lạng) nước mưa tiết Vũ
Thủy(1), mười hai chỉ sương sớm vào tiết Bạch Lộ(2), mười hai chỉ nước sương
tiết Sương Giáng(3), mười hai chỉ nước tuyết tan tiết Tiểu Tuyết(4). Đem các thứ
nước này hòa lẫn, nghiền nát nhị hoa thành bột phấn, đựng trong hộp gỗ đàn
hương, chôn dưới rễ cây lê, đợi tới tiết Xuân Phân(5) mới lấy ra.”
Hoàng đế nghe xong liền trợn mắt há hốc miệng:
“... Đây... Đây là huân hương?” (Ngại quá, thật ra đây là Lãnh Hương hoàn(6)
- Lời tác giả)
“Chỉ có vậy thôi cũng không được sao?” Cung phi ra vẻ người vợ nhỏ tiến
sát phía hoàng đến oán giận nói. Cung phi bình thường đã phát ra một tư thái rất
mê hoặc, sức phóng điện toàn phần, mà lúc này nàng lại cố tình phát ra sóng
điện, ai có thể ngăn cản nổi! Hoàng đế chớp mắt đã bị hạ gục.
“Cái đó, cái đó, ái phi à, vậy thì... đổi cái khác được không?
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“... Được rồi...”
Vẻ mặt Cung phi như ngầm nói “Xem như thiếp nể mặt hoàng thượng nên
mới đổi đồ khác đấy.”
“Nô tì trước đấy vài ngày nhìn thấy có người tiến cống một lọ Bách Nhật
hương độc nhất vô nhị, hoàng thượng người giúp nô tỳ xin một ít đi được
không.”
Thấy Cung phi thực sự vì hắn mà nhượng bộ, hoàng đế rất cao hứng mà lại
không biết đây mới là thứ mà Cung phi thật sự muốn.
“Huệ phi, năm mới muốn có lễ vật gì đây?”
“Hoàng Thượng, nô tỳ muốn chữa khỏi tật xấu “rượu vào mất đức” của bản
thân.”
Huệ phi thành tâm cầu xin.
Hoàng thượng lắc đầu như trống bỏi, hắn tuyệt đối sẽ không đem thú vui này
của mình ra mà gạt bỏ, vì thế nên đã “bồi thường” cho Huệ phi một hũ rượu cực
phẩm lâu năm vô cùng trân quý từ Nội vụ phủ.
“Trữ phi, năm mới muốn có lễ vật gì đây?”
“Nô tì cái gì cũng không cần, chỉ cần hoàng thương thân thể mạnh khỏe,
chúng tỉ muội chung sống hòa hợp, mấy đứa nhỏ bình an lớn lên là tốt rồi.”
Trữ phi ôn nhu lại ôn nhu nhỏ giọng nói. Nếu đây chỉ là lời khách sáo dễ
nghe thì đúng là một “Lễ vật” tuyệt hảo, nhưng nếu đây là một nhiệm vụ cụ thể
thì lại đúng là một công trình thế kỷ xa xôi khó nhằn vô cùng, cho nên trên thực
tế hoàng đế vừa cảm động rồi lại thở dài.
“Hoàng hậu, năm mới muốn có lễ vật gì đây?”
Hoàng đế lần nào cũng là hỏi hoàng hậu cuối cùng, và lần nào đi vào cung
hoàng hậu cũng thấy rất khẩn trương.
“Kỳ trân dị bảo, lụa là gấm vóc, vinh hoa phú quý, nô tì đều đã có cả rồi,
nhưng đều là do Hoàng thượng ban cho...”
Hoàng hậu lầm bà lầm bầm nhỏ giọng buồn rầu, ánh mắt nhìn chằm chằm
hoàng đế không chớp, mà trong lòng hoàng đế cũng càng lúc càng không yên.
“Vì thế, nô tì rất muốn có nó bằng năng lực của chính mình!”
“... Rồi sao?...”
Hoàng đế nhẹ giọng hỏi một câu. Quả nhiên... hoàng hậu tiếp tục bắt đầu nói
“Nguyện vọng” vĩ mô này bằng một câu mở mang tính chất vi mô mù mịt.
“Rồi thỉnh bệ hạ nhắm mắt lại trước!”
Thấy hoàng đế nhắm hai mắt mà vẫn bồn chồn không yên, hoàng hậu liền lộ
ra nụ cười sủng nịnh, nhanh chóng cúi xuống “Chụt” một cái trên môi hoàng đế!
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Ghi chú:
1. Vũ Thủy (mưa ẩm): một trong 24 tiết khí, bắt đầu vào ngày 19/2 dương
lịch.
2. Bạch Lộ (nắng nhạt): bắt đầu khoảng ngày 8/9 dương lịch.
3. Sương Giáng (Sương mù): khoảng ngày 23/10 dương lịch.
4. Tiểu Tuyết (Có tuyết): khoảng ngày 22/11 dương lịch.
5. Xuân Phân (Giữa xuân): khoảng ngày 21/3 dương lịch.
6. Một phương thuốc có tác dụng làm xuất hiện hương thơm tự nhiên phơn
phớt nhàn nhạt trên làn da của phái nữ.
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