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SỐNG LẠI LÀM ÁI THÊ NHÀ TƯỚNG

Phần 7
Chương 31
Vợ Cả Tính Sổ

U

yển Như tính toán trong lòng, lại không cẩn thận suy nghĩ rốt cuộc địa

phương nơi Tiếu Dương chuyển đi sẽ như thế nào, ở trong quan niệm của nàng
trận đánh này đã thắng lợi chính là đã kết thúc, giống như trong trí nhớ, trong
vòng ba năm rưỡi sẽ không có chiến sự, cho dù là đổi đi nơi khác cũng sống
bình thản qua ngày.
Thật ra thì lần này Tây Nhung nhiễu loạn, kiếp trước nàng cũng chưa từng
nghe nói, cho nên trong lòng mới hoảng sợ cảm thấy chuyện thoát ra khỏi quỹ
đạo lịch sử, không nhất định Tiếu Dương có thể bình an trở về.
Cũng may bình an chịu đựng qua năm ngày này, phu quân không mất một
sợi tóc, rồi sau đó giữa phu thê xuất hiện một chút xíu vấn đề nhỏ, như Tiếu
Dương phát uy, cung hàn bại lộ..., nhưng tất cả còn đang nắm trong lòng bàn
tay, dường như chuyện cũng phát triển về phương hướng tốt đẹp, tất nhiên đối
với chuyện độc lập môn hộ Uyển Như ôm lấy mong đợi cực lớn.
Không biết, cho tới bây giờ loại xung đột nho nhỏ này ở vùng biên cương
cũng chưa từng huyên náo xôn xao, có liên quan đến nhân sĩ phòng bị, quan
viên cấp cao đã biết rõ, Thiên gia ngợi khen một chút rồi thôi, Tạ Tuấn Dật
chưa từng làm quan ở kinh thành cũng dính dáng đến, hơn nữa kiếp trước nàng
đến chính thê cũng không phải, chưa từng ra khỏi cửa giao tiếp với các phụ
nhân, cho dù cửa nhỏ cũng chưa từng ra không biết cũng không tính là kỳ lạ.
Trong trí nhớ của nàng năm năm sau Tiếu tam lang lãnh binh tác chiến giết
bốn phương đó chân chính là quốc chiến, trên dưới cả nước cũng chú ý, tất
nhiên có thể nghe được đôi câu, cũng không phải đã trôi qua là có ý nghĩa tuyệt
đối an toàn.
Uyển Như không biết chút gì cả với những chuyện kia, cơn đau bụng bắt đầu
đỡ hơn vào ngày thứ hai thì bắt đầu uống các loại canh bổ vui vẻ xem sổ sách,
xem kim khố nhỏ của Tiếu Dương, người này, rõ ràng nén bạc, thỏi vàng còn
nhiều hơn cả rương tiền nữa!
Mặc dù, tiền đồng mới là tiền tệ dùng để lưu thông, kim ngân hoàn toàn
không thể dùng làm tiền, nhưng, Uyển Như tựa vào đầu giường sau khi dọn
xong án kỷ bắt đầu bấm bàn tính nhỏ ở trên đùi.
Theo tỷ lệ đổi ở kinh thành, một lượng vàng tương đương với sáu lượng bạc
trắng, một lượng bạc trắng tương đương với 1300 văn, theo như trên sổ sách
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viết 260 lượng hoàng kim, 890 lượng bạc trắng, đây cũng là... 318 vạn 5000
văn!
Nhìn từng dãy hạt châu tính toán, Uyển Như trực tiếp hít vào một ngụm khí
lạnh. Đây chính là đưa ra tất cả khoảng thu nhập, quan lớn trong kinh lương
bổng một năm cũng mới mười vạn tiền thôi!
Như thế có thể thấy được, Binh không phải là chuyện gì rất có tiền đồ,
nhưng đây vẫn chỉ là khoản thu nhập trong vòng bốn năm qua của Tiếu Dương,
nếu làm quan chỉ dựa vào bổng lộc mà nói, cho dù là Tể Tướng cả đời không ăn
không uống cũng không được nhiều như vậy! Ai có thể liên tục làm quan chính
nhị phẩm trong ba mươi hai năm chứ?
Bận rộn một ngày, coi xong kim ngân, sau khi tính toán tiền đồng và thu chi
tơ lụa, Uyển Như vẫn tựa vào trên giường lại bắt đầu xem sổ sách khác.
Nhấp miếng canh táo đỏ nóng, mở sách ra xem, phát hiện đồ vật gốm sứ gần
như không có, chỉ thấy được trong đó có ghi chép lẻ tẻ vài bình hoa chạm trổ sứ
men xanh, khay chạm trổ hoa văn mây, những loại bình này..., nghĩ đến là đồ sứ
không dễ giữ, tính tình tam lang này không giữ lại loại vật này.
Ngoài bình, lon, vật trang trí phần lớn trong hai sổ sách là kim ngân cùng số
ít dụng cụ bằng đồng, đoạt được chiến công cũng có thương nhân người Hồ
tặng cho, nhìn tên dường như cũng hẳn là vật phẩm thượng đẳng không tệ.
Như chùy điệp(1) Kim Kỳ Lân, lũy ti(2) Kim Phượng Hoàng, chùy điệp chạm
khắc Ngân Huân..., giở từng trang thấy từng chuỗi dài tên mà làm Uyển Như
ngứa ngáy khó nhịn, đến cơn đau đớn trong bụng cũng hòa hoãn không ít.
Tiếc nuối chính là, đồ ngọc và châu báu được Uyển Như coi trọng kho cũng
không nhiều, ước chừng là có phần “cướp” góp vào, trước đó tam lang không
đổi luân phiên, hoặc chính là hắn thích kiện vật phẩm lớn lẻ tẻ thì không để vào
mắt.
Nhưng nhìn mục lục cũng cảm thấy mọi thứ bất phàm, ngọc đái chỉ có quan
viên tam phẩm mới có thể đeo cũng khá hơn chút, bình thường lược, trâm, vòng
ngọc càng làm cho người ta hoa mắt.
Các hạng mục còn lại tương đối rải rác, điên cuồng dựa theo lấy được trong
những tháng ngày qua về ghi chép được một đống lớn, ví dụ như răng ngà, sừng
tê giác, da lông, đồ sơn mài, mã não, thủy tinh đều có, phần lớn là chút vật để
ngắm hoặc vòng tay, trang sức, thảm..., cũng bao gồm tách nhỏ, dụng cụ thư
phòng.
Bởi vì quá loạn Uyển Như cũng đếm không hết, dứt khoát tạm thời mặc kệ
đặt sổ sách ở một bên.
Hạng mục sau là thư họa và bản cổ tịch tốt nhất, cho tới bây giờ những vật
phẩm này là cha chồng vung tay lên ban thưởng, phần lớn còn lại là đưa lễ quan
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văn, nghĩ đến là sợ quan trên không để ý tới nhi tử của mình nên xuống tay làm
hộ.
Những thứ này từ trong kinh hoặc chỗ Giang Nam, là thích đưa những thứ
vật phẩm phong nhã này, giá trị cao nhìn lại có phong cách, có phẩm vị, lại
không đánh mắt, coi như bị người tố giác hối lộ cũng có thể nói đây là “Không
cách nào dùng tiền bạc so sánh với vật phẩm để ngắm nhìn”.
Nhưng đáng tiếc, cố tình là người tài giỏi không được trọng dụng! Tam lang
vốn là người không biết thưởng thức, phụ trách quản phòng kho lại chỉ là hai tôi
tớ, có thể biết những vật kiện này sao?
Ví như Uyển Như rất ưu ái đến “Lôi công cầm” của đất Thục kia, ở trong
các hạng mục trong khố của tam lang cũng chỉ nhớ một câu: Lễ năm Tư Mã cầm, một chiếc. Uyển Như thấy mà muốn thổ huyết, lại nói, nàng còn chưa nói
với nam nhân của mình, mang chiếc cầm nhìn như tầm thường này đến kinh
thành, không nói giá trị ngàn vàng trên trăm là có, còn phải một nhóm người
giành nhau!
“Aizz, thật là tiếc rồi, có thể làm đồ gia truyền gì đó đưa người cũng không
được coi trọng, nói không chừng mưu cầu đồ cũng không có được. Thư họa
khẳng định cũng có tình huống như thế, vẫn phải xem lại một chút mới được.”
Uyển Như tự mình lẩm bẩm, lại tiếp tục xem sổ sách.
Đột nhiên nàng nhìn một cái lập tức ngây ngẩn cả người, nơi này lại thấy
được tên của cha nàng: “Thứ Sử Thôi Thừa Vọng - tranh cuộn, hoàng quyển,
tranh tờ, tất cả một cái.”
Tất cả một, một cái gì? Rốt cuộc là một chút ghi chép về vị thi hoa danh gia
kia cũng không có, Uyển Như buồn bực thật sự muốn xé sổ sách này nuốt
xuống bụng!
Làm quan uổng công nhiều năm như vậy, một chút ý tứ cũng không hiểu,
nếu không phải Tiếu gia cảm thấy lễ mỏng cũng sẽ không cố ý giày vò ông ta,
để yên cũng sẽ không cảm thấy làm khó quan viên, chức quan này không khó
làm, nên cũng không cần phải đưa nữ nhi ra ngoài, cũng không cần chắp tay đưa
nữ nhi cho người...
“Được rồi, không bán nữ nhi thì sổ sách này cũng không đến trong tay ta.”
Uyển Như nghĩ như vậy lại bình tĩnh, nói tóm lại gả cho Tiếu tam lang là lợi
nhiều hơn hại, không cần bày ra vẻ mặt đau khổ.
Cuối cùng, rốt cuộc nàng thấy được đất đai mang tên tam lang, thôn trang và
cửa hàng, sau khi tính kỹ, quả thật Uyển Như có một loại xúc động đến rơi lệ,
giàu có như thế chính hắn cưới thê tử khó khăn như mình thật sự là tiếc hận!
Bộ phận sản nghiệp chân chính của tam lang hình như là Thanh Giang quận
chúa đặt mua cho, đều ở khu vực tấc đất tấc vàng ở Kinh Thành, nhìn như
không nhiều lắm, nhưng mỗi năm đều có một khoản thu nhập cố định.
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Kim thượng là đệ đệ ruột của cha Thanh Giang quận chúa, hơn nữa, khi còn
bé người đại ca kia vì bảo vệ đệ đệ mà tàn phế mới mất đi quyền thừa kế, mặc
kệ kim thượng cảm kích hay áy náy, cũng sẽ cả đời ưu đãi vị Vĩnh An vương
kia.
Mẹ chồng Thanh Giang quận chúa lại là trưởng nữ dòng chính được Vĩnh
An vương nâng trong lòng bàn tay, vì củng cố hoàng quyền lôi kéo võ tướng
mới không thể không hứa gả cho Tiếu Duệ, bởi như vậy, tư sản của bà có thể
không phong phú sao?
Uyển Như khe khẽ thở dài, thật đúng là tre già măng mọc, một chút xíu đồ
chảy ra từ trong khe hở của mẹ chồng, cũng đủ tam lang an toàn ăn cả đời, mà
đồ của mẹ nàng lại chưa từng thấy!
Chậm rãi bình tĩnh lại, buông xuống chấp niệm trong lòng, Uyển Như tiếp
tục xem sổ sách một lần nữa.
Sau đó, nàng sai Tiếu Đường đi lấy bút mực và sổ sách trống, lại kêu thị tỳ
tên Bảo Châu mới được bổ sung trong của hồi môn đang ngồi chồm hổm hầu hạ
ở bên giường, giúp một tay viết sổ sách.
Kim Châu, Ngân Châu còn chưa trở lại, bên cạnh Uyển Như thiếu người nên
đề bạt đối phương thành tỳ nữ thiếp thân, bởi vì Bảo Châu này hơi biết chữ có
thể có chút công dụng, hơn nữa, kiếp trước nàng cũng bị kế mẫu đuổi đến Tạ
gia, toàn bộ mười năm cũng chưa từng thấy sự tin cậy nào.
Uyển Như đã sớm muốn đuổi hai người không an phận kia, lại không thể
mới gả đã xuống tay với tỳ nữ thiếp thân, vào lúc này lại cơ hội rất tiện, Bảo
Châu phục vụ tốt cũng có thể thuận nước đẩy thuyền giữ ở bên người.
“Sổ sách này ta không nhìn ra vấn đề gì, chỉ là phương thức ghi chép quá
không hợp quy tắc, hai ngươi theo ta phân phó soạn ra các hạng mục, sau đó
điền chi tiết các loại vào từng hạng mục, đừng bỏ sót. A Đường, ngày mai đi
mời hai vị quản sự mở kho kiểm lại, rồi viết rõ ràng cụ thể các vật phẩm như
hình dạng và cấu tạo.” Khi Uyển Như nói chuyện ngôn từ rất khách khí.
Đại quản sự Tiếu Trung là cha ruột của Tiếu Đường, nàng ấy được mẹ chồng
và Tiếu Dương chỉ đích danh đưa đến bên cạnh mình, có thể thấy được gia đình
này rất có thể diện ở Tiếu gia, không thể đắc tội.
Uyển Như bất ngờ làm hành động như thế này, trong lòng Tiếu Đường nhất
thời có chút lẩm bẩm, sợ chủ mẫu nghi ngờ cha mình gian lận.
Nhưng theo sau đó nàng lại nghe Uyển Như nói đùa: “Ta xem sổ sách trong
đó có không ít thư họa, đồ cổ tuy nhiên cũng không viết rõ xuất xứ, sợ có không
ít tinh phẩm bị coi như giấy vụn không đáng tiền. Cầm “Xuân Lôi” này có thể
nói là tiên phẩm, ta thấy nó ném ở trong góc, rất đáng tiếc.”
Tiếu Đường vội cười một tiếng, nói tiếp: “Chỉ có tuệ nhãn của nương tử mới
có thể nhìn ra thôi, bình thường tam lang quân không đi phòng kho, nghĩ đến
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cũng đúng là chưa từng để ý. Cha của nô tỳ cũng chỉ nhận biết được vài chữ to,
cũng không phải là muốn cho đồ kim quý này dính bụi! Ông ấy đã nói nhiều
lần, nói mình gánh không nổi trách nhiệm nặng nề này chỉ có thể làm chân
chạy, rốt cuộc chờ được nương tử đến.”
Một câu nói này nói thật hay, trước nịnh bợ chủ mẫu lại nói tam lang không
liên quan, cuối cùng nói xấu cha mình vừa nói rõ ông ấy trung thành với nương
tử.
Sau khi nghe xong Uyển Như mím môi cười, lúc này mới coi như là chính
thức ghi nhớ Tiếu Đường, tỳ nữ cơ trí ai không thích? Nghe nói nàng ấy đã đính
hôn với gia tướng nào đó của Tiếu gia, đợi ở hậu trạch lại không uy hiếp, thật
tốt, so với Kim Châu Ngân Châu thỏa đáng hơn.
Ngày kế, rốt cuộc thân thể Uyển Như không còn đau nữa, bắt đầu dưới sự trợ
giúp của hai vị Đại Quản Gia chỉ huy tỳ nữ, đồng bộc kiểm lại phòng kho, lần
nữa viết sổ sách, còn phải chia ra hai phần năm những vật phẩm như bạch ngọc
Vu Điền, Quy Tư Bồ Đào Tửu, nhựa cây cánh kiến trắng, dụng cụ bạc... thành
tiền tương ứng, kim ngân, lụa gấm giao cho thân vệ hắn phân phát cho tướng sĩ
cấp dưới, toàn bộ một vòng cũng bận rộn kinh khủng.
Đồng thời, trong kinh thành Thôi tướng gia vừa nhận được thư nói cháu gái
của mình âm thầm lập gia đình, phu nhân tướng gia Viên thị nhất thời tức giận,
không để ý con dâu lớn vẫn còn ở đó trực tiếp tức giận nói: “Không phải là nữ
nhi ruột của mình nên không thương tiếc chút gì ư? Đường đường là nữ nhi của
Thôi gia ta sao có thể gã cho vũ phu!”
Thê tử của đại bá Thôi Thừa Tổ tên Lô thị hơi lúng túng nghe, vâng dạ bổ
sung thêm một câu: “Mẫu thân của tam lang kia là nhà Quận chúa Vĩnh An
vương...”
Ngụ ý, Quận chúa hoàng gia cũng gả cho vũ phu, thật ra thì cũng không
kém, lùi một bước mà nói, dầu gì người ta cũng có chút huyết thống Hoàng thất
không phải sao, không thể là vũ phu thô bạo.
Viên lão phu nhân trừng mắt nhìn Lô thị, rồi sau đó bà lại tự nhiên nói: “Gả
cũng không phải là không thể, nhưng vội vàng gả như thế, sau này Như Nương
làm người thế nào đây? Cũng oán trách ta bình thường không trông nom cho
nó...”
Chuyện lập gia đình còn chưa kết thúc, mặc cho Thượng Thư Tả Thừa Thôi
Thừa Tổ mượn chức vụ phái người truyền lời, nói một câu trọng tâm: “Đội quân
nào đó và người Tây Nhung khai chiến ở con đường Lũng Hữu, trước mắt tình
hình không rõ, nhưng cũng không phải là ở chỗ nhị đệ, mẫu thân đừng gấp
gáp.”
Đại bá còn chưa có lấy được tin tức cháu gái xuất giá chỉ lo lắng Viên lão
phu nhân nghe tin đồn suy nghĩ lung tung, hạ nhân nhà Tể Tướng cũng đều
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thông thạo tin tức, chưa từng nghĩ tới, bức thư lại bị trì hoãn một tháng trong
đống công văn hòa thân khẩn cấp ngàn dặm của ông lại sinh ra hậu quả cực kỳ
tồi tệ như vậy.
Tạm thời nhi tử không bị khuấy vào chiến sự, nhưng cháu gái vừa mới gả
quân đội! Đứa cháu đưa dâu có lẽ cũng ở đó? Có phải cháu rể cũng mang theo
binh đi huyết chiến hay không?
Vốn tuổi tác đã cao, Viên lão phu nhân nhất thời cảm thấy đầu váng mắt hoa,
trước mặt bỗng tối sầm ngã ngửa ra sau, lập tức làm Lô thị sợ hãi, gọi đại phu
đưa mẹ chồng trở về nội thất sau đó bà trực tiếp nhào vào bên giường gạt lệ, sợ
ngộ nhỡ có sơ xuất gì mình và trượng phu thoát không khỏi liên quan.
Tin cháu gái xuất giá là bà đọc, tin tức đánh giặc là Thừa Tổ truyền tới, mẹ
chồng ngã ở trong ngực bà, bên cạnh cũng chỉ có một vãn bối như bà, cả đống
chuyện đổ xuống thật đau khổ!
“Mẹ à, van ngài đáng thương cho con, hãy nhanh tỉnh lại! Tin tức sau đó còn
chưa truyền tới đâu, có lẽ không có gì đáng lo đâu...” Lô thị xoa hạt châu mã
não trong tay mình, vung khăn thêu hoa màu trắng vừa gạt lệ vừa nói thầm
không dứt.
Mà Viên lão phu nhân thì ở trong mơ màng thấy được mẹ ruột Như Nương,
mặc một bộ áo trắng bồng bềnh đung đưa ngồi ở bên giường mình.
A Oánh vốn thích khóc lôi kéo tay áo bà khóc, oán mẹ chồng không làm
chuyện mà bà đã đồng ý trước khi mình lâm chung - cầu xin bà thương tiếc con
trai con gái của mình, phải chăm sóc cho bọn nó trưởng thành thật tốt, cưới
người trong sạch.
“Oánh Nương, mẹ xin lỗi con, không chăm sóc Như Nương, Văn Khang cho
tốt.” Ở trong mộng Viên lão phu nhân run rẩy kéo lại tay Trịnh Oánh, cũng
khóc lóc nỉ non bày tỏ, “Ta hối hận, thật sự hối hận! Không nên bởi vì tức giận
mẹ con con mà làm như không thấy...”
Cho đến vào đêm, lúc này Viên lão phu nhân mới mê mệt tỉnh lai, đại phu
chẩn bệnh nói không có gì đáng ngại nhưng đừng để bị quá hoảng sợ, rồi sau đó
viết phương thuốc điều dưỡng cáo lui.
Lúc này trưởng tử Thôi Thừa Tổ dưới ánh mắt lạnh lùng của phụ thân quỳ
gối ở đầu giường mẫu thân liên tiếp xin tội, nói mình thật sự lỗ mãng, không
nên trái lệ truyền loại tin tức không xác định này đến nội viện, lại miễn cưỡng
cười vui nói: “Thật ra chiến sự ở biên cương cũng không có gì đáng ngại, chỉ là
xung đột nhỏ.”
“Thừa Tổ nói đúng lắm, bà xem, không phải ta đều ở nhà sao, nếu thật sự có
chuyện gì há có thể không lo lắng.” Thôi Tương cũng cười xoa râu ria, bày ra
nét mặt như không có chuyện gì.
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Lời nói của ông còn chưa tới một khắc sau, đã có hoạn quan vội vã tới
truyền tin: “Binh bộ lại đưa tới văn thư khẩn cấp tám trăm dặm, Thiên gia gọi
Thôi các lão nghị sự!”
Nghe xong lời này, nhất thời Thôi Tương có chút bất đắc dĩ, lúc này nên nói
như thế nào với lão thê tử đây? Trước đó mới nói mọi chuyện bình an vô sự để
trấn an nàng giờ....!
Ghi chú:
1. Chùy điệp: lợi dụng đặc điểm kim ngân vô cùng phong phú có thể kéo dài
và dát mỏng, dùng chùy gõ khối kim loại, bạc, mở rộng thành phiến hình, theo
như các loại yêu cầu chế tạo các loại hình hay hình dáng trang sức.
2. Lũy ti: kéo hoàng kim thành tơ vàng, sau đó đưa bện nó thành hình mái
tóc, hoặc là các loại hình lưới, lại hàn ở phía trên, gọi là lũy ti.

Chương 32
Nhất Chiến Thành Danh

T

hôi Thừa Tổ đứng ở bên cạnh nghe khẩu dụ của Thiên gia xong lập tức

bước tới phía trước hai bước nhét một chiếc hà bao vào trong tay thái giám, sau
đó rất khách khí hỏi: “Thiên gia có nói vì chuyện gì mà tuyên triệu không?”
Vị thái giám mặt trắng phúc hậu không râu ước lượng đồ trong tay, lúc này
mới híp mắt cười đáp: “Chuyện vui, tôn nữ tế (cháu rể) của Thôi các lão thật
không tệ.” Chỉ cần nói tới đây thôi, gã cũng không cần phải nhiều lời nữa, đi về
phía trước một bước trở về phục mệnh.
Tôn nữ tế? Trưởng nữ Thôi Uyển Di và thứ nữ Thôi Huyên đã xuất giá rồi,
nhưng nữ tế (con rể) cũng chưa tới hai mươi lăm tuổi, cho dù là chuyện nhà
không tệ nhưng quan chức cũng không cao, không thể nào nói không tệ được.
Thôi các lão và trưởng tử Thôi Thừa Tổ liếc mắt nhìn nhau, đồng thời nghĩ
tới trưởng nữ Uyển Như của nhị lang Thôi Thừa Vọng, không phải nàng mới gả
vào Tiếu gia trấn thủ biên cương ư, mà đó cũng là tin tức mới được Binh bộ
truyền tới, hay chiến sự với Tây Nhung lại có biến cố mới?
“Cho dù như thế nào, cũng phải đi nói cho mẫu thân ngươi biết biên quan
đánh thắng trận, trấn an cho tốt.” Thôi Tương vừa dứt lời đã lập tức thay y phục
chạy thẳng tới cửa cung diện thánh.
Thôi Thừa Tổ trở về nội thất đơn giản kể lại, lại dẫn tới lão phu nhân liên
tiếp chất vấn: “Thật sự thắng trận? Quả thật không có nguy hiểm? Con cũng
đừng lừa gạt ta!”
“Vô cùng chính xác, Tiếu tam lang kia còn lập được công! Chỉ là tình hình
cặn kẽ còn chưa rõ, thiên sử (người tuyên chỉ ở đầu chương) đã nói đôi lời như
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thế.” Thôi Thừa Tổ trực tiếp thêu dệt ra lời nói dối, lại khuyên nhủ, “Mẫu thân
phải thoải mái nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai con sẽ đi nghe ngóng chi tiết rồi nói
cho người nghe.”
Viên lão phu nhân nửa tin nửa ngờ, sau khi uống thuốc thì yên lặng nằm
xuống.
Trước khi ngủ bà lại vẫn cảm khái: thật là càng già càng vô dụng, có thể nào
sau khi đáp ứng chuyện Tiên Bình Nhạc quận vương cầu xin nên rơi vào trên
người nữ nhi của mình không? Như thế còn chưa đủ, cố tình ngay cả tất cả thân
tôn nữ, tôn nhi của mình cũng không để mắt đến!
Nếu có cơ hội nhất định phải bồi thường huynh muội bọn họ.
Trước đó, theo lời trong miệng đại bá Thôi gia thì tam lang đánh thắng trận
đối với hắn mà nói là chỉ dùng để an ủi thôi, ai có thể nghĩ, Thôi Tương ở trong
cung, ngồi một bên trong Thiên Điện lại đang nghe Thiên gia vui vẻ tán thưởng
người tôn nữ tế mới nhậm chức của Thôi gia.
“Nhìn xem, buổi trưa vẫn còn đang nói thảo luận triều đình cần thêm vào
quân phí cùng với chuyện ra lệnh kiểm tra binh khí, đúng lúc này tin tức vừa
tới, thắng, hơn nữa là đại thắng! Tuổi trẻ tài cao, thật là tuổi trẻ tài cao!” Đế
Vương mặc trường sam màu vàng gầy gò nói xong không khỏi tươi cười rạng
rỡ.
Hắn vừa cho người đưa văn thư do Binh bộ trình lên cho Thôi tướng, vừa
mừng rỡ đập lên án kỷ (bàn), đến cả đống râu bạc dưới cằm cũng vui vẻ rạo rực
hẳn lên.
Trước đó, một phần tin tức bởi vì đang chiến tranh, người Tây Nhung phong
tỏa mà kéo dài ngày đưa tin, và đúng lúc tin chiến thắng cũng cùng một ngày
đến trong tay vua, hai tin tức chợt cao chợt thấp này kích thích, muốn cho
không vui mừng cũng khó.
Đưa tấu chương công lao này cho Tiếu lão tướng quân, sau khi xem qua tấu
chương được Binh bộ bổ sung thêm tình hình cụ thể tỉ mỉ, cho dù vị quan lớn
Trung thư lệnh Thôi Tương trong Trung thư tỉnh cũng không khỏi chắc lưỡi.
Lần đầu Tiếu đại lang giữ chức chủ soái lợi dụng trận pháp mới lạ ngăn địch
với dưới cổng thành, không cho đối phương có cơ hội quấy nhiễu một chút nào;
tiểu tướng mười tám tuổi Tiếu Dương thì dẫn dắt quân tiên phong thay nhau
phục kích, thậm chí một người một ngựa xông trại địch, đã thế hắn còn giết chết
thủ lĩnh bộ lạc Tây Nhung, trực tiếp giành thắng lợi cho trận chiến này!
Hơn nữa vượt qua suy nghĩ của mọi người là, không ngờ trong tấu chương
cũng có xuất hiện bóng dáng của cháu gái nhà mình, khi binh lính tặc khấu Tây
Nhung đến dưới thành thì nàng xuất đầu lộ diện đứng ở trên cổng thành hát
vang một khúc, không biết phải cần bao nhiêu lá gan mới có thể làm ra loại
chuyện này?
www.vuilen.com

158

Tác Giả: Mặc Ngư Tử 1123

SỐNG LẠI LÀM ÁI THÊ NHÀ TƯỚNG

Cũng không biết quyển tấu chương binh bộ này do ai viết, kiếp trước là một
thuyết thư (kể chuyện cổ tích)? Câu chuyện biên quan kháng địch bị hắn viết
trầm bổng phập phồng giống như vở kịch tài tử giai nhân!
“Nương tử Tiếu tam không hổ là quý nữ Thôi thị, bậc cân quắc không thua
đấng mày râu, dõng dạc lấy một khúc ‘Tinh trung từ’ tiễn phu xuất chinh, vợ
chồng Tiếu thị chim cá tình thâm, cách thành lầu xa xa im lặng nhìn nhau,
chúng tướng sĩ không khỏi xúc động thật lâu quần tình sục sôi, rối rít vung cánh
tay hô to “Xua đuổi Nhung Khấu, bảo vệ non sông nước ta, hướng về phía cung
điện hoàng đế!”...”
Ở trước mặt mọi người muốn thổ lộ muốn “Tinh Trung Báo Quốc” còn phải
giết địch “Hướng về phía cung điện hoàng đế”, khó trách Hoàng thượng vui
mừng như thế, không phải hắn vẫn lo lắng Tiếu gia này thừa kế võ tướng sẽ tạo
phản sao, rồi lại bởi vì nước khác nhìn chằm chằm binh quyền của hắn ư.
Lần này chẳng những Tiếu gia đánh thắng, làm trò cũng diễn rất tốt!
Trước mắt tuổi tác thiên gia đã cao lại chậm chạp không thể quyết định
người thừa kế, phía dưới có ba hoàng tử có thực lực đang ngầm tranh đấu tầng
tầng lớp lớp, nhưng cố tình lại không có một người nào có thể chân chính ngăn
chặn được, thậm chí ngay cả triều thần cũng có chút đung đưa không ngừng.
Có thể dự đoán được, lúc hoàng quyền truyền xuống tất nhiên sẽ có gió tanh
mưa máu, ai cũng không có cách nào bảo đảm võ tướng biên quan có thể thừa
cơ làm khó dễ hay không, đến người kế nhiệm mới cũng không có thực lực
giành chiến thắng khi đánh chính diện.
Chủ yếu bề tôi mạnh, phàm làm phụ thân ai không lo lắng?
Thôi Tương còn chưa kịp hệ thống ngôn ngữ phát biểu cảm tưởng đang càn
quét trong lòng với Hoàng đế, đã nghe đối phương cười tủm tỉm mở miệng:
“Thôi khanh, sao khanh có thể nghĩ đến chuyện gả cháu gái cho Tiếu gia nhỉ?
Ánh mắt không tệ, đã sớm nhìn ra thiếu niên Tiếu Dương kia anh tài?”
Lời này vừa thốt ra, nhất thời Thôi Tương có loại cảm giác đổ mồ hôi lạnh,
bề ngoài là hỏi vì tò mò, nhưng nghĩ sâu xa hơn, kim thượng đang thử dò xét có
phải võ tướng biên quan cấu kết với quan viên trụ cột ở triều đình hay không
thôi!
Đường đường là Đương Kim Thánh Thượng, sẽ rảnh rỗi nhàm chán nửa đêm
tìm người nhiều chuyện? Nhất thời Thôi Tương hiểu, vào đêm còn bị tuyên
triệu vào cung không phải vì chia sẻ tin vui, rõ ràng chính là hưng sư vấn tội.
“Aizz, bệ hạ có điều không biết, toàn bộ chuyện này là do nghịch tử tự chủ
trương, thần cũng vừa mới biết được tin tức này.” Thôi Tương vội vàng nói thật
loại bỏ sự liên quan của mình trong đó, liên tiếp kể khổ nói: “Vốn không hề có
qua lại với Tiếu gia kia, đến dáng vẻ của Tiếu tam lang cũng chưa từng thấy
qua, cháu gái vội vàng lập gia đình trong lúc đang chiến tranh, lão thê trong nhà
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vừa lấy được thư liền giận đến hôn mê bất tỉnh, lúc vào cung lúc bà ấy còn chưa
tỉnh lại!”
“Hả? Thì ra là như vậy.” Hoàng đế hơi gật đầu, nhưng trên nét mặt có chút
nửa tin nửa ngờ.
“Ngày trước từng nghe nói mẫu thân của cháu gái của thần có quen biết với
Thanh Giang quận chúa.” Thôi Tương vội vàng ném ra lời giải thích hợp tình
hợp lý. “Diện mạo của nàng lại giống mẫu thân nàng, có lẽ là bởi vì chuyện này
mới được Quận chúa coi trọng.”
Ngụ ý: tôn nữ (cháu gái) của ta là bị nữ nhi của đại ca ngài chọn trúng làm
con dâu, chuyện này thì không thể trách lên người ta được, đúng không?”
Mẫu thân nàng là?” Hoàng đế tìm tòi ở trong trí nhớ của mình nhưng không
có kết quả. Aizz, người đã già đành phải chịu thôi, một khi Thôi Tương đã nói
ra thì chắc người kia cũng là nữ nhân trong hoàng tộc?
“Đích trưởng nữ của Tiên Bình Nhạc Quận vương, Trịnh thị A Oánh.” Thôi
Tương lập tức nói ra, thuận tiện lấy tình để cảm động, “Mấy năm trước qua đời
bởi vì bệnh, cháu gái này cũng là đứa bé đáng thương.”
Gả một đứa bé không có mẫu thân đến bối cảnh cũng không thâm hậu, cũng
không quá đáng, đúng không?
“À.” Hoàng đế lão đầu tiếp tục gật đầu, coi như bỏ qua chuyện này không
nói đến nữa, rồi lại theo sát ném ra vấn đề có sức nặng không nhẹ, “Tiếu Duệ
trình tấu chương công trạng, theo ái khanh thấy, nên xử lý như thế nào là tốt?”
“Hai hài tử Tiếu gia lập được công lớn, quả thật phải thưởng, chỉ là, chức vị
của bọn họ không nên tăng quá cao quá nhanh, có thể ban thưởng chút món đồ
khác.” Thôi Tương này không chỉ dựa theo suy nghĩ của Hoàng đế nói chuyện,
mà còn đứng ở góc độ cháu rể suy tính vấn đề.
Mới mười tám tuổi lập tức trở thành quan cao mà nói, vậy tương lai nhiều
lần lập công đi nữa thì thưởng cũng sẽ không cao, đợi đến khi công cao chấn
chủ rồi bị thu thập sao?
“Vậy thuyên chuyển công tác đi nơi khác?” Hoàng đế tiếp tục vuốt đám râu
ria thưa thớt của lão, thật ra thì đây mới là vấn đề ông chú ý nhất.
Vì sao Tiếu Duệ hi vọng con thứ của mình được đổi đi nơi khác? Chẳng lẽ,
hắn còn chưa thỏa mãn quyền lợi tự trị với phía tây, muốn cầu nhiều hơn? Vì
vậy, trước phái nhi tử đi dò đường? Ông cũng không tin tưởng chỉ đơn giản là vì
muốn rèn luyện như trong tấu chương nói.
“Tiếu tam lang trải qua trận này tất thành danh, có lẽ Tiếu Duệ có suy nghĩ
một núi không thể chứa hai hổ?” Thôi Tương thử thăm dò suy đoán như thế,
vừa dứt lời đã thấy Hoàng đế xụ mặt xuống.
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Nhà Trịnh gia lão cũng không chỉ là một núi hai hổ, mà đó là ba con hổ đang
ác đấu! Làm Hoàng đế khó khăn, có ba nhi tử trưởng thành Hoàng đế càng khó
hơn, nhà mẹ đẻ của ba nhi tử kia cũng đều bất phàm, đây cũng là khó càng thêm
khó!
“Chuyện này, sẽ bàn sau.” Lần này Hoàng đế cũng không có ý định đùa giỡn
Thôi Tương nữa rồi, phất tay một cái để cho hắn lui ra.
Ngày kế, do Trung thư tỉnh căn cứ chỉ ý của Hoàng đế phác thảo ra thư thăm
hỏi an ủi, sau khi đưa cho Môn hạ tỉnh thẩm tra xong thì đưa cho Thượng thư
tỉnh đi ban bố khen ngợi, quan trọng nhất là: sắc phong Tiếu Thôi thị làm chính
ngũ phẩm Huyền Quân.
Tuyên dương thì nhất định phải tuyên dương, không muốn cho quá nhiều đồ
thực tế, vậy chỉ dùng danh hiệu mệnh phụ bên ngoài, loại nhìn đẹp mắt lại
không ý nghĩa thực dụng lừa dối một chút, vị phụ nhân không thua đấng mày
râu này là được đặc cách đề thăng, ừ, thuận tiện cũng cho Thôi gia mặt mũi.
Tiếu Dương là tán giai thăng liền hai cấp từ Chấn Uy Giáo úy biến thành
Tòng Ngũ Phẩm du kỵ Tướng quân, kiêm lĩnh chức vụ Quả Nghị Đô Úy, bởi vì
ca ca hắn Tiếu Húc thăng cấp trở thành chính tứ phẩm Chiết Trùng Đô Úy, chỗ
trống vị trí biệt tướng vừa lúc cho đệ đệ ngồi.
Nhưng chỉ là thay mặt, không hề chính thức được đề bạt - Hoàng đế muốn
cho hắn bị đè ép, ai dám không ép? Nghĩ về phía tốt, đây là định giữa tiểu tướng
thanh niên này lại cho Đế Vương tân nhiệm tự mình phong thưởng lôi kéo.
Người tính toán như vậy trong lòng cũng không chỉ có một hai, nơi đóng
quân cách quá xa, tin tức khen thưởng còn chưa được đưa tới trong tay người
Tiếu gia thì đã lượn một vòng bên trong đám quan lại quyền quý ở kinh thành
rồi.
Bao gồm ba vị hoàng tử, các vị Quận Vương, các nhân vật thực quyền của
Tam Tỉnh Lục Bộ, hiện nay, người nào không biết Tiếu gia có tiểu tướng không
tồi, bao gồm cả vị thê tử đứng ở trên thành hát vang khúc trước trận đánh cũng
vinh quang tột đỉnh.
Sau khi Viên lão phu nhân biết được tin tức này nhất thời sảng khoái tinh
thần cười không khép miệng được, vội vàng gọi tiểu bối tới ngắm hoa tụ hội,
biến tướng ăn mừng.
Đại cô của Uyển Như, mẹ ruột của Tạ Tuấn Dật Tạ Thôi thị không nhịn
được lén lút nói chuyện với thân muội muội: “Sao ngày trước không cảm thấy
Như Nương như thế nhỉ? Ngây thơ không biết việc đời, ngay cả nói chuyện
cũng ngu ngốc, vào lúc này thật đúng là “cách ba ngày, khi gặp lại phải thay đổi
cách nhìn” rồi.”
“Tất nhiên, trước mặt người ngựa đám man khấu đánh đàn ca hát, lá gan trở
nên lớn không ít mà!” Nhị cô Viên Thôi thị liên tiếp chắc lưỡi, lại không biết bị
nàng thêm dầu thêm mỡ cái gì mà thành hoàn toàn là tin vỉa hè.
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Chỉ đứng ở trên tường thành được không, lúc ấy cũng chưa chính thức khai
chiến! Trước vó ngựa, chẳng lẽ con ngựa kia còn có thể nhận thức - Mỹ Kiều
Nương nên không đạp tới?
“Ưm hừm, ban đầu ca ca còn có chút kết thân ý tứ... Biết vậy chẳng làm, biết
vậy chẳng làm.” Tạ Thôi thị thở dài lắc đầu một cái, cảm khái quả nhiên là nữ
18 đại biến, bà ta nhìn lầm rồi.
“Uyển Lan không tồi.” Viên Thôi thị cười khúc khích, nói đến nữ nhi khác
của đại ca.
“Nàng? Không với cao nổi. Trương Thị Lang đang chạy vị trí Thượng Thư
đấy, đợi sang năm chuyện định xuống rồi, không biết nhị tẩu sẽ có bao nhiêu
đắc ý.” Tạ Thôi thị nhớ tới Trương thị mập mạp kia lập tức khẽ hừ, tính toán vội
vàng gọi nhi tử về bên cạnh, cũng đừng để chính mình hãm sâu vào không ra
được.
“Phụ thân hài lòng thì liên quan gì? Tỷ xem Như Nương đấy, mới gả đã là
Ngũ Phẩm Huyền Quân rồi!” Nhị cô nói xong trong lòng khẽ chua, thở dài nói:
“Cũng không biết khuê nữ của muội có thể có được lang quân như ý như vậy
hay không?”
Thật ra thì, trưởng nữ nhà nàng tuổi gần 15 đã xem mặt, nếu không xảy ra
ngoài ý sẽ là vợ của trưởng tử phủ Tự Thiếu Khanh rồi, đầu tiên còn cảm thấy
tương đối hài lòng, vào lúc này nhìn lại - phụ thân cũng chỉ mới Ngũ Phẩm, nhi
tử thì vẫn đang chờ khoa khảo đấy.
Trong ngày thường nàng không xem trong điệt nữ nhi (cháu gái) đã gả nhà
cao cửa rộng kia, aizz, thật đúng là tre già măng mọc!
“Thật sự là ba mươi năm Hà Đông, ba mươi năm Hà Tây...” Nhị cô không
nhịn được nói một câu.
Không biết, trong một dinh thự nhà cao cửa rộng ở một chỗ khác trong kinh
thành có một nam tử trung niên mặc hoa phục, cũng nói một câu giống vậy.
Thậm chí, không chỉ có chua chát giới hạn trong lời nói, hắn còn định trực tiếp
tới cửa bấu víu quan hệ.

Chương 33
Nhà Cậu Tặng Quà Chúc Mừng

S

au khi Tiếu Húc, Tiếu Dương bắt tay nhau đánh thắng trận, cả nhà bọn họ

hoàn toàn không nghĩ đến vấn đề này ở trong lòng, sau khi ăn mừng đơn giản
thì nên làm gì thì tiếp tục làm nấy, hết tới lần này tới lần khác là những nhà
khác vội đến kết thân làm quen.
Lúc tứ lang về nhà không chỉ mình đại ca Thôi Văn Khang đưa tiễn hắn, còn
có Thôi Thừa Vọng phái quản sự mang theo rương quà tặng theo cùng, thậm chí
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ngay cả Tạ Tuấn Dật cũng rất không biết xấu hổ một đường đi theo tới đây,
muốn lôi kéo làm quen muội phu.
Đến người tính tình cũng không xấu như Tiếu Dương cũng không nhịn được
muốn phỉ nhổ gã hai cái, hoàng hôn ngày hôm đó, lúc đứng ở cửa nghênh đón
đệ đệ, tam lang trực tiếp cho Tạ Tuấn Dật gương mặt lạnh, qua loa chắp tay
hành lễ đến hàn huyên cũng không nói một câu.
Vốn hắn đã có chút bất mãn với sóng ngầm mãnh liệt giữa thê tử và vị biểu
ca này rồi, người này còn không biết thức thời, đáng đời bị khinh thường!
“Đại ca, lần này tới đây là muốn ở mấy ngày?” Tiếu Dương xoay mặt rất
nhiệt tình nắm cả cánh tay Thôi Văn Khang dẫn đi vào nội viện, thuận tiện hỏi:
“Có tính toán gì không?”
“Aizz, trong nhà quá chật cũng không có địa phương hoạt động gân cốt, ta
lại là người không chịu ngồi yên.” Thôi Văn Khang cười gãi gãi đầu, hơi không
có ý tốt trả lời, “Muốn đi sàn đấu võ của thông gia còn có cung mã gì đó nữa, a
ha ha, không biết tam lang có hoan nghênh hay không?”
Bởi vì tin tức võ cử còn chưa truyền ra, Thôi Văn Khang lại nghe muội muội
dặn dò không dám tùy ý để lộ ra, ở nhà muốn luyện võ, đọc sách cũng không
tìm thấy nơi thích hợp.
Trước đó hắn đi biệt viện Tiếu gia giả bộ mượn danh nghĩa bồi tứ lang, đợi
đối phương phải về quân trấn thì Thôi Văn Khang liền tìm một cái cớ như thế
rời nhà, giờ khắc này ở trước mặt Tạ Tuấn Dật tự nhiên cũng phải nói như vậy.
“Đại ca nể mặt đệ như thế, sao có thể cự tuyệt được?” Tiếu Dương biết rõ
cũng không nói thẳng, chỉ có chút cau mày nói: “Chỉ là, gần đây ban ngày đệ
đều bận rộn ở trong doanh, tứ lang trở lại cũng phải tiếp tục bế quan khổ học,
cũng không có thời gian tiếp đại ca!”
“Không có gì đáng ngại, không có gì đáng ngại, tự ta đi qua đi lại là được.”
Thôi Văn Khang cười đến rực rỡ lại nghiêng đầu nhìn Tạ Tuấn Dật mặt dày
mày dạn đi theo nhóm người mình, hiếu kỳ nói: “Tạ biểu ca cũng tính toán cùng
quấy rầy tam lang với ta? Mùa thu này ngươi không trở về quê hương đi tham
gia giải thí sao?”
“Này, không phải mới mùa xuân thôi sao?” Tạ Tuấn Dật rơi vào phía sau hai
người hơi lúng túng cười một tiếng, Tiếu gia chưa đưa ra lời mời, gã cũng
không tiện quá mặt dày trực tiếp bày tỏ muốn ngủ lại, càng không nói đến ngủ
lại nhiều ngày.
“Thời gian cũng không thể tính như vậy, ngươi trở về cần ít nhất phải thời
gian một tháng nhỉ? Tu dưỡng mất một tháng nữa, lại còn những nguyên nhân
khác, đọc sách hai tháng, không phải vừa vặn tham gia cuộc thi châu huyện ư?”
Thôi Văn Khang nâng đầu ngón tay tính giúp đối phương, “Sang năm chính là
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kỳ thi mùa xuân, năm nay phải có danh ngạch Hương Cống, bỏ qua thì lại phải
đợi ba năm nữa.”
Cho nên, ngươi đừng đợi ở chỗ này chướng mắt, lo nhanh chóng về nhà đi.
Tạ Tuấn Dật hỏi một đằng đáp một nẻo: “Huynh không đi tham gia giải thí?
Năm tới hẳn là lần cuối cùng của Thôi Văn Viễn.”
“Ta là loại người bình tĩnh đọc sách?” Thôi Văn Khang cười ha hả, buông
tay tự giễu nói: “Thay vì lo cả đêm phí công toi, còn không bằng đợi ở chỗ này
bồi muội tử ta. Aizz, chỉ là, ta có muội tử bồi bên cạnh, ngươi tìm ai đây?”
Dứt lời, Thôi Văn Khang cười tủm tỉm nhìn về phía Tạ Tuấn Dật, chờ xem
gã trả lời thế nào đây.
Tạ biểu ca giấu cục tức ở trong ngục, phun không ra được nuốt xuống lại
cảm thấy rất không cam tâm - Thôi đại ngốc này cũng học được cách dấu đao
trong lời nói rồi ư? Ta muốn tìm ai bồi bên cạnh?
Hai vị trẻ tuổi của Tiếu gia đều nói không rảnh, Tiếu đại lang cũng không
thèm ra ngoài đón khách, tìm ai? Khẳng định không thể là biểu muội, không
thấy ánh mắt chứa đao của Tiếu tam lang đã chiếu qua đến bên này rồi sao.
“Lần trước, lúc đưa biểu muội xuất giá từng ở chỗ này uống mấy chung rượu
ngon.” Tạ Tuấn Dật không thể không miễn cưỡng cười một tiếng, “Rất khó
quên, nên mới, mới mặt dày tới quấy rầy.”
“Không chỉ để ý rượu ngon nhà ta thôi, đúng không?” Rốt cuộc Tiếu tam
lang cho gã một nụ cười, cũng nháy mắt ra hiệu, rồi sau đó hắn vỗ tay gọi đồng
bộc phân phó nói: “Đưa Tạ biểu ca đi phòng khách nghỉ ngơi, gọi hai Hồ Cơ Ba
Tư tới hầu hạ, ngày mai mang theo mười vò rượu ngon tặng cho biểu ca trở về.”
Rất tốt, chỉ một câu nói đã đuổi Tạ Tuấn Dật đi, không chỉ có định thời hạn
tiễn khách là ngày mai, còn kín đáo đưa cho hắn hai gánh nặng. Hồ Cơ Hoạt
Sắc Sinh Hương, hơn nữa còn là con trai trưởng nhà Uy Vũ hầu tặng cho, cũng
không thể tùy ý bán đi, vả lại xem lúc về nhà gã sẽ nói như thế nào với cậu và
quả mẫu.
“Ra cửa giao du lại mang về hai nữ nhân dị tộc mông to ngực lớn, còn từ
dưới mắt cậu lĩnh về nhà, ha ha.” Sau khi Tạ biểu ca được người dẫn đi, Thôi
Văn Khang chống lên bả vai Tiếu Dương bắt đầu cười to. “Quá cay độc, đệ thật
quá độc ác! Ta thích, ha ha ha!”
“Rốt cuộc gã tới làm gì?” Tiếu Dương hoàn toàn không xem chuyện này có
liên quan đến chuyện đánh thắng trận, cho nên đến lúc này cũng còn có chút
không giải thích được, đoán được Tạ Tuấn Dật đang muốn bấu víu quan hệ, lại
không hiểu nổi sao gã lại gấp gáp tới đây.
“Muốn nịnh bợ tiểu tướng quân tay chạm vào là có thể bỏng đấy.” Thôi Văn
Khang bĩu môi khinh bỉ cười một tiếng, hôm đó tin tức Tiếu gia đại thắng vừa
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truyền ra tới phụ thân hắn và Tạ Tuấn Dật liên tiếp cảm khái, khen ngợi Tiếu
Dương “rất có phong phạm của Tiếu lão tướng quân”, Tiếu Húc cũng có bản
lãnh, nói không chừng tự mình có thể làm nên đại thành tựu, sau này thừa kế
tước vị còn chưa biết là ai.
Kể từ đó, sao bọn họ có thể không vội vàng tới đây thêm gấm thêm hoa?
Thật ra Thôi Văn Khang thì cũng quen mắt, nhưng hắn nghĩ đến càng nhiều hơn
là mình có thể đánh trận kiếm công trạng như muội tế (em rể) hay không.
Khi theo Tiếu Dương đi tới nội viện, hắn lại không nhịn được nghi ngờ nói:
“Trước đó đệ nói thân thể muội muội ta hơi có khó chịu không tiện ra cửa là
xảy ra chuyện gì?”
“Không có gì, chỉ là nghe được tin tức Tạ Tuấn Dật cũng tới, nàng không
muốn chạy đến cửa gặp người ngoài mà thôi.” Bên ngoài miệng thì Tiếu tam
lang nói thản nhiên như thế, nhưng mà trong lòng lại có chút hài lòng.
Đây chính là tự Uyển Như không muốn gặp biểu ca kia, bởi vậy có thể thấy
được, nàng nhớ lời nói trong lúc giả say của mình trước đó, ừ, trẻ con dễ dạy!
“Không gặp cũng tốt, kẻ háo sắc kia...” Thôi Văn Khang vừa mới nói được
nửa câu thì trực tiếp nuốt vào trong cổ họng, bởi vì hắn đã nhìn thấy muội muội
Uyển Như đang đứng ở cửa tiểu viện cười tủm tỉm đang nhìn mình, bộ dáng kia
thật sự là còn kiều diễm hơn hoa tươi, làm cho hắn trực tiếp trợn mắt sửng sốt.
Bộ đồ Thục gồm áo ngắn gấm Hoa Vân thêu thải điệp, váy dài xòe Thạch
Lựu đỏ, rồi búi tóc cài trâm Kim Phượng chạm rỗng khắc sợi chồng lên nhau,
còn sắc mặt đỏ thắm nở nụ cười ngọt ngào... Tất cả đều không tiếng động nói
cho Thôi Văn Khang biết, khoảng thời gian gần đây tiểu muội Uyển Như sống
rất tốt, rất thoải mái.
Nghĩ đến đây, hắn nghiêng đầu thật hài lòng nhìn Tiếu tam lang một cái,
không biết rằng, ngoại trừ người muội phu làm cho muội muội mình thoải mái
ra thì công lao lớn nhất cũng là túi tiền của muội phu.
Tuần trước sau khi hung hăng kiểm lại một phen, Uyển Như chuyển ra khỏi
khố phòng của Tiếu Dương không ít tác phẩm thư họa rất có giá trị và bản cổ
tịch tốt nhất, tương đương có thể lấy về đây vài nghìn lượng vàng.
Nhất thời, tam lang cảm thấy thê tử rất có tài lại có tuệ nhãn biết bảo, Uyển
Như cảm giác mình không gả lỗ vốn thì rất tốt, hai phu thê đều có cảm giác giàu
có, trong thời gian dài tâm trạng đều ở trong trạng thái cảnh xuân tươi đẹp, cuộc
sống phu thê tất nhiên cũng vô cùng mỹ mãn hài hòa, khí sắc dĩ nhiên cũng rất
tốt.
Ở trong không khí vui mừng này Thôi Văn Khang cũng thảnh thơi làm
khách vài ngày, cho đến ngày nào đó Tiếu gia đột nhiên lại có khách tới, lúc này
mới phá vỡ yên ổn của thường ngày.
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Người tới là nghe lệnh của Bình Nhạc Quận vương vì điệt nữ nhi (cháu gái)
đưa thêm trang lễ, cái gì gấm lụa, trân châu trâm cài bích ngọc, cài đầu vàng
ròng, trâm cài toàn ngọc, các loại trâm hoa Bạch Ngọc Lan, chồng chất từng
hộp từng hộp, phong phú khác thường. Đi theo quà tặng còn có một bức thư
cảm động lòng người.
Đại ý trong thư như sau: Một ngày dông tố nào đó, người hiện đang giữ chức
Bình Nhạc Quận Vương bị ác mộng làm cho hoảng sợ, phụ thân trách cứ hắn
bất hiếu không hiền, mẹ cả lâm chung dâng tấu chương nhận hắn làm con ruột
nên mới được tước vị, sau đó hắn trầm mê tửu sắc quên trông nom cháu trai
cháu gái mất mẫu thân khi còn bé, cho nên quan hệ huyết thống như người xa
lạ.
Sau khi tỉnh mộng, Bình Nhạc Quận Vương cảm giác sợ hãi đau lòng sâu
sắc, vội vàng phái người dò thăm các loại tin tức của cháu trai cháu gái, muốn
bồi thường cũng như duy trì quan hệ ruột thịt, vậy mà cháu gái lại đã xuất giá!
Làm cậu lại không thể tới kịp phái người tặng quà chúc mừng, thật sự là thẹn
với tổ tông, thẹn với cháu gái, hắn kính xin Uyển Như nhận lấy quà tặng bổ
sung thêm này, từ đó hai nhà giao hảo lui tới, chớ để sau này người cậu này sau
trăm tuổi không mặt mũi đoàn tụ với phụ thân mẫu thân.
“Ông ta có ý gì?” Đại cữu ca tương đối chân chất này sau khi xem xong bức
thư thật dày thì choáng váng, không hiểu ra sao cũng không rõ chân tướng, nằm
mơ ư, nhiều chuyện đã xảy ra, còn có mặt mũi nói thẳng mình không quan tâm
cháu trai cháu gái trong thời gian qua.
“Ông ta muốn khôi phục quan hệ.” Uyển Như trực tiếp nói ra nội dung chính
của bức thư này.
“Ban thưởng của Thiên gia sắp tới rồi, chắc hẳn, nội dung cũng không tệ
lắm?” Tiếu Dương thì gần như không cần nghĩ ngợi cũng có thể nói ra được
nguyên nhân đằng sau tại sao cậu làm như thế, gần hai mươi năm không liên lạc
vào lúc này đột nhiên xuất hiện, muốn nói “Trưởng bối báo mộng, lương tâm
trỗi dậy”, quỷ cũng sẽ không tin.
“Đây chính là - nghèo khó nhưng sống ở phố xá sầm uất thì không ai tới,
giàu có mà ở rừng núi thì cũng có bà con tới tìm, ha ha.” Uyển Như nhẹ nhàng
cười một tiếng, rốt cuộc sâu sắc cảm nhận được ý nghĩa thực sự của những lời
này. Nhớ ngày đó, kiếp trước mãi cho đến chết nàng cũng không lấy được vài
câu của đối phương nữa là!
“Như vậy, nhận quà tặng không?” Thôi Văn Khang khẽ cau mày, hắn thật sự
không thích loại cách làm này của Bình Nhạc Quận vương, thật sự muốn đuổi
người đi, nhưng chuyện này còn phải để muội muội tự mình làm chủ.
Uyển Như lại giao quyền quyết định cho Tiếu Dương, hỏi dò: “Bình Nhạc
Quận vương có quan hệ gì với trong nhà không?” Trong trận tranh đoạt, Bình
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Nhạc Quận vương cũng không bị thiệt thòi lớn nàng nhớ rõ, cũng còn chưa rõ
ràng mạng lưới quan hệ của Tiếu gia, sau lưng những huân quý này sâu cạn
càng thêm không biết, hi vọng, không phải kẻ thù?
“Không liên quan, ông ta là Quận vương không có thực quyền, có thể lui tới
nhưng không thể dính dáng quá sâu.” Tiếu Dương đưa ngón trỏ chỉ lên bầu trời,
ám hiệu nói: “Đang đánh nhau, cần tránh xa một chút tránh cho ngộ thương.”
Sau khi Uyển Như nghe xong mím môi cười một tiếng, cho ca ca một cái
ánh mắt, nói: “Vậy thì nhận! Vì sao không nhận? Chắc hẳn mẫu thân cũng vui
vẻ khi chúng ta thân thiết với cậu.”
Ngụ ý chính là: vốn chúng ta tính toán bấu víu quan hệ với nhà cậu sau đó
muốn trải đường, ông ta tới bấu víu trước, vậy chúng ta nhận lời thôi chứ sao.
“Cũng được!” Thôi Văn Khang nhìn Uyển Như lại nghiêng đầu tập trung
vào Tiếu Dương, đột nhiên rất nghiêm túc mà nói ra: “Tam lang, muốn cầu đệ
một chuyện, chẳng biết có được không?”
“Hả?” Tiếu Dương nhìn hắn nghi hoặc cười khẽ, không nói chuyện gì thì
làm sao ta biết là có thể làm được?

Chương 34
Thao Luyện Sa Trường

N

ghe ca ca nói muốn cầu xin tam lang một chuyện, trong lời nói dường

như cảm thấy chuyện này cũng không đơn giản, nhất thời Như Nương cho rằng
hắn định để Tiếu gia ra mặt đi đòi đồ cưới, trên mặt lập tức lộ ra chút vẻ không
hài lòng.
Sao có thể để cho nhà chồng nhúng tay vào chuyện này được? Nếu không
thành công hai nhà Tiếu Thôi vạch mặt nhau, nếu thành công thì Thôi Uyển
Như nàng cũng chẳng được gì còn không có mặt mũi, nhưng lại không tiện trực
tiếp cắt đứt lời ca ca nói, cũng chỉ có thể trước tiên nghe huynh ấy nói gì rồi sau
đó tìm cách trở về chỗ cũ.
Thậm chí ngay cả Tiếu Dương cũng suy đoán theo hướng này, nhìn trang lễ
thêm nói đến đồ cưới rất thuận nước đẩy thuyền. Trên mặt hắn giả bộ ngu trong
lòng cũng rất do dự, đại cữu huynh nhờ làm hộ không tiện cự tuyệt, giúp một
tay làm lại có chút không hợp tình.
Nếu đồ cưới của thê tử bị kế mẫu để ở viện là thật, Trương thị kia chính là
phạm vào điều “trộm cắp” trong thất xuất, không chỉ giữ nhà còn tham tài sản
vợ cả để lại, làm ầm ĩ ngược lại không dễ kết thúc, phương pháp xử lí thỏa đáng
nhất phải làm là hai huynh muội và kế mẫu, phụ thân lén lút thương nghị, aizz.
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Hai người này đều đang bàn tính trong lòng một đống kế hoạch, Thôi Văn
Khang lại hoàn toàn không chú ý tới, chỉ ôm lấy tay Tiếu Dương khẩn thiết nói:
“Ta muốn vào trong quân lịch lãm, không biết tam lang có thể giúp đỡ hay
không?”
Hả? Vợ chồng son rối rít sững sờ, hoàn toàn không ngờ tới ca ca đánh chủ ý
này.
“Đại ca hy vọng trực tiếp giữ chức vụ gì?” Tiếu Dương có chút kỳ quái, đã
nghiêm chỉnh thi võ cử cần gì phải “tham gia” con đường này? Đúng là có thể
lấy một chức vụ Cửu Phẩm bên ngoài sau đó chậm rãi thăng lên, nhưng dù sao
tiền đồ kia cũng có hạn, còn không bằng đi cửa sau có đại thụ che chở!
Sau khi tam lang tính toán cũng không cự tuyệt, chỉ cười nói: “Binh sĩ bình
thường cũng không có ý nghĩa, nhưng mang binh sợ rằng không được, nếu phụ
trách thống kê nhân số, tuần tra kết quả chiến đấu sự vụ cũng có thể suy nghĩ
chút biện pháp.”
“Ta không có ý đó.” Thôi Văn Khang khoát tay áo, rất thẹn thùng mà nói:
“Mấy ngày nay ta tự mò mẫm luyện không có hiệu quả gì, muốn hỏi một chút
có thể đi chỗ đó trong doanh hay không, chỗ đó ấy, được không?”
“Đi trong doanh được tam lang huấn luyện? Sợ là không được đâu?” Uyển
Như không nhịn được bưng miệng cười.
Quả thật Tiếu Dương có nói gần đây hắn đang bận thao luyện binh sĩ, nhưng
kia đều là hắc giáp kị binh tinh nhuệ! Trong ổ Phượng Hoàng lọt vào một con
gà đen chẳng phải là khôi hài sao?
Hơn nữa, cũng không phải là người trong quân làm sao có thể tùy ý ra vào
doanh trại?
Về phần vấn đề sau, Tiếu Dương bày tỏ có thể lén lút làm việc, dù sao dáng
dấp đại cữu huynh cũng coi như cường tráng xâm nhập vào trong quân cũng
không có gì lạ, chỉ là yêu cầu thao luyện này tương đối khó, sau khi hắn hơi
chút do dự thì thử dò xét nói: “Đại ca thật sự muốn đến trong quân ma luyện?
Nếu làm binh sĩ mới vào, có thể chịu được gian khổ hay không?”
Thôi Văn Khang có thể nói lên suy nghĩ muốn đi lịch lãm, thì Tiếu Dương
phải nhìn hắn trong thời gian dài, tất nhiên cũng nguyện ý giúp, nhưng nếu
muốn chân chính học được đồ mà không phải trượt một vòng chơi đùa, vậy
khẳng định phải chịu khổ.
“Muội nghe A Dương nói qua, ban đầu hắn và huynh trưởng cũng từ tầng
dưới chót nhất một đường đánh liều đi lên.” Uyển Như không đợi ca ca đáp lời
đã vượt lên trước mở miệng, “Mặc dù bởi vì quan hệ trong nhà đi lên khá
nhanh, nhưng lúc ban đầu cũng không có đặc quyền gì.”
Nói đến thế thôi, nàng không nói thêm lời nào nữa, an vị ở trước bàn chống
tay đỡ cằm yên lặng nhìn Thôi Văn Khang, trong ánh mắt ẩn chứa tràn đầy
mong đợi.
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Võ cử khó khăn bao nhiêu Uyển Như hoàn toàn không hiểu, nhưng nàng biết
kỳ thi mùa xuân do Lễ bộ tổ chức ba năm một lần cũng chỉ có mấy chục người
có thể trổ hết tài năng, võ cử mới mở không thể nào chỉ văn chương sáo rỗng.
Tham gia quân ngũ khẳng định rất khổ, nhưng mà, nếu không nếm trải trong
khổ đau sao có thể làm người hơn người khác?
Cuối cùng, Thôi Văn Khang không hề để cho nàng thất vọng, trực tiếp vỗ
ngực nói với phu thê tam lang: “Muội muội cũng có thể hát vang một khúc
‘Tinh trung từ’ trước chiến tranh, sao ta lại có thể bị muội hạ thấp được! Cuộc
sống khó có được một lần vật lộn đọ sức, còn có hơn nửa năm thời gian có thể
đền bù thời gian hoang phế trước kia, đúng không?”
Nghe nói như thế, Uyển Như nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm, trong lòng chợt
cảm thấy ê ẩm, ca ca không chỉ vì mình phấn đấu, nhiều hơn nữa, có lẽ là lo
lắng nàng ở nhà chồng thật sự không thẳng lưng được, mới vội vàng muốn trở
nên nổi bật?
Có người ca ca như thế, thật là may mắn ba đời. Uyển Như khẽ rũ mắt
xuống, biến mất làn nước trong đó, chỉ âm thầm thề đời này mình nhất định
phải sống tốt, đừng ngớ ngẩn liên lụy ca ca nữa.
“Được, vậy đệ sẽ đi nhờ đại ca an bài, như thế nên uống cạn một chén lớn!”
Sau khi Tiếu Dương nghe xong cũng vỗ bàn cười một tiếng, sai người lấy chung
rượu tới cùng đối ẩm với đại cữu huynh một phen.
Vừa uống rượu hắn còn vừa nói: “Tham gia quân vùng biên cương khổ thì
khổ chút nhưng không bị dính phiền toái lớn, thật ra thì đệ không quá tán thành
chuyện chỉ hai năm mà vào con đường làm võ quan, tam vệ mới nhìn thì đối xử
quả thật không tệ khởi điểm cũng cao, không thể đi tới chức vị trên cùng còn có
thể chuyển tới địa phương khác nhận chức võ quan, nhưng mà, quân đội bên
cạnh Thiên gia, bên trong Túc Vệ cũng không dễ làm thế kia, người phàm trong
một chục thần tiên kia sẽ phải gặp nạn, vận khí tốt có thể một bước lên cao, vận
số kém là đá kê chân cho người khác.”
Uyển Như tự mình làm chút thức ăn cho hai người bọn họ, khi bưng đĩa lên
bàn thì nghe được câu cuối cùng, nàng lập tức hỏi: “Nhưng nếu trúng võ cử
cũng có khả năng bị ở lại kinh thành chứ?”
“Sau khi trúng cũng phải thông qua Lại bộ hoặc Binh bộ thuyên tuyển mới
có thể nhận chức, đến lúc đó suy nghĩ chút biện pháp thuyên chuyển là được,
không cần lo lắng.” Bộ dạng Tiếu Dương rất bình tĩnh, nhất thời cho hai huynh
muội này ăn Định Tâm Hoàn.
Ba người đang tán gẫu, lại đột nhiên có người vào trong viện thông truyền
thái giám trong cung giá lâm, mời tam lang và tam nương tử đi đón chỉ. Đúng
như Tiếu Dương đoán, đúng là tin tức tốt.
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Phu quân bay lên tới chức Ngũ Phẩm Du Kỵ Tướng quân, không chỉ có kiêm
lĩnh chức Quả Nghị Đô Úy, Thiên gia còn ban thưởng năm trăm lượng vàng!
Hơn nữa, ngay cả thê tử cũng có ban thưởng.
Khi Như Nương biết được mình đã trở thành Ngũ Phẩm Huyền Quân được
triều đình sắc phong thì thật là cảm xúc ngổn ngang trăm mối, như muốn rơi lệ.
Từ khi nàng sống lại cho đến nay trong lòng luôn có chút hoảng sợ, sợ lại trở
về như đời trước, sợ vị trí vợ cả của chính mình ngồi không vững, hôm nay sắc
lệnh này vào tay gần giống như một khỏa Định Tâm Hoàn, nhất thời làm cho
lòng người an tâm vô cùng.
Sau này, trừ phi là phạm vào thất xuất, ai còn có thể rung chuyển địa vị của
nàng? Về phần khác, Uyển Như tin tưởng mình không thể nào dễ dàng phạm sai
lầm bị người nắm lấy.
Sau khi được sắc phong mệnh phụ, thậm chí Uyển Như cảm thấy Tiếu
Dương không chuyển đi nơi khác cũng không sao, cuộc sống này, thật sự tốt
đẹp giống như mơ... Nàng không khỏi âm thầm cầu nguyện, hi vọng giấc mơ
ngọt ngào này kéo dài hơn chút, vĩnh viễn đừng tỉnh lại. “Năm trăm lượng, ha
ha, Như Nương, mau mau ký sổ, nhập kho.” Tiếu Dương đánh một cái vào đầu
vai Uyển Như, nhất thời kéo nàng ra khỏi tình trạng hoảng hốt, xác thật mình
thật sự không nằm mơ, thật sự được lợi ích lớn.
Nàng không khỏi giơ tay áo che miệng vui mừng mà nói: “Aizz, còn cười
thiếp tham tiền, không phải chàng thấy tiền mắt cũng phát sáng ư?”
“Đây rất bình thường mà, ‘chiến tranh thỏa mãn bản năng người hiếu chiến,
đồng thời còn thỏa mãn dục vọng của người cướp bóc’.” Tiếu Dương rất thản
nhiên buông tay cười một tiếng, thậm chí trực tiếp nói với Thôi Văn Khang,
“Huynh xem, làm vũ phu vẫn có chỗ tốt, tối thiểu - thăng chức nhanh.”
“Không sai, cho nên huynh cũng vậy, rất chờ mong theo sát bước tiến của đệ
đi tới. Nhanh sắp xếp đi, huynh không sợ chịu khổ.” Đại cữu huynh gật đầu liên
tục, vẻ mặt hâm mộ.
Vì vậy, hôm sau trời vừa sáng, sau khi Quả Nghị Đô Úy Tiếu Dương mới
nhậm chức chào hỏi phụ thân và đại ca, thì sắp xếp thủ hạ thân vệ mang Thôi
Văn Khang xiêm áo vải thô đi chỗ mộ binh ghi danh.
Đến đây, Thôi Văn Khang đưa cho phụ thân hắn một bức thư rồi dùng tên
giả Khang Đại Lang vào quân doanh, cho đi cửa sau nhét vào là bởi vì chiến
tranh bị thiệt hại cần chiêu mộ thêm hai trăm tân binh ở bên trong cánh quân,
tiếp nhận trui luyện nửa năm mong đợi.
Lúc ra cửa, Tiếu tam lang nói với đại cữu huynh câu nói sau cùng: “Ít nhất
phải sống qua ba tháng đầu, trước đó đệ sẽ không chú ý đến huynh, huynh cũng
không được tìm người liên lạc với đệ, cẩn thận, ngàn vạn lần đừng phạm sai lầm
lớn bị quân pháp xử trí, trong quân Tiếu gia không có cách nói ‘cầu tình’.”
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“Ta sẽ cẩn thận.” Thôi Văn Khang khẽ mỉm cười, giơ tay lên chào muội tế
(em rể) một cái, mặc dù trong miệng không nói cám ơn, nhưng trong lòng cảm
khái rất sâu.
Trong ‘Binh pháp Tôn Tử’ nói rõ, người có trí, tín, nhân, dũng, nghiêm. Ở
trong mắt đại cữu huynh, thấy trên người Tiếu tam lang có biểu hiện của năm
điều kia, hắn tin tưởng đối phương sẽ đối xử tử tế với muội muội mình tạm thời
không cần quan tâm, cũng tin tưởng trong nửa năm này mình có thể từ trong
quân đội nghiêm binh nghiêm tướng của Tiếu gia thu hoạch được rất nhiều.
Cái gọi là “phương pháp dụng binh, giáo giới (quy định) làm đầu”, khi Thôi
Văn Khang chân chính được sắp xếp trong đội ngũ bắt đầu tiếp nhận huấn
luyện, hắn mới sâu sắc cảm nhận được rốt cuộc sự nghiêm khắc của Tiếu gia
trong quản lý là như thế nào.
Mới chính thức cảm nhận được cái gì gọi là “Mệnh lệnh ra như Nhật
Nguyệt, như dãy núi, run sợ như sấm sét, nhanh chóng như gió lướt”.
Ví dụ như, tên họ mỗi binh lính cũng được ghi vào “Sách võ nghệ”, thành
tích huấn luyện chia làm chín cấp, tức Thượng Trung Hạ mỗi cái đều tam đẳng,
phàm thành tích thuộc thượng đẳng binh lính đều có thưởng, ví dụ như thêm
món ăn, nghỉ ngơi..., sau trung đẳng miễn, hạ đẳng chịu phạt.
Không chỉ có phạt binh lính còn phải phạt các cấp sĩ quan cấp cao dẫn đầu!
Sau khi trải qua huấn luyện đơn giản tháng thứ nhất, tháng thứ hai đã bắt đầu
chính thức khảo hạch, trong khảo hạch vào bảy ngày, mười lăm ngày mà xuất
hiện thành tích hạ đẳng, vậy cấp trên của người đó liền thảm, hạ thượng đẳng
phải trói đánh, hạ trung đẳng trói đánh thêm xuống chức, hạ hạ đẳng trói đánh
hạ chức!
Vào giờ học tập xạ kích thì Thôi Văn Khang bởi vì trong ngày thường vốn
yêu săn bắn, vì vậy tài bắn cung thắng vượt xa những kẻ bên cạnh, giáo đầu
huấn luyện bọn họ giật nảy mình, trong kỳ khảo hạch vào bảy ngày xếp hạng
hắn vị trí thứ nhất.
Tiếu Dương nói đúng sẽ không quan tâm tới đại cữu huynh trong ba tháng
đầu, nhưng vẫn không nhịn được bớt thời gian dạo bước đi Tiểu Giáo trường
Tây Môn quan sát tân binh khảo hạch, Thôi Văn Khang mặc trang phục vải thô
ăn mặc gọn gàng hoàn toàn đẹp mắt chạy bộ ra, đứng ở phía trước nhất, tầm mắt
của hai người giao nhau dù cách một thao trường to như vậy.
Lần đầu nhìn thấy vị con cháu nhà quan ăn mặc như vậy còn vẻ mặt thành
thật chạy chậm, tam lang nín cười, cố nén điều chỉnh vẻ mặt thành bộ dáng vô
cùng nghiêm túc.
Kết quả, vị Khang Đại Lang đang bắn tên bị vị trưởng quan được trên dưới
trong quân gọi là “Tam lang liều mạng” trừng một cái, nhất thời luống cuống,
tay run một cái mũi tên này “Vèo” khỏi tấm bia.
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“Oh...” Tiếu Dương nói nhỏ một tiếng, nhất thời dẫn tới Tiểu Giáo úy bên
cạnh tìm tòi nghiên cứu, sử dụng ánh mắt hỏi hắn đang nói cái gì.
Tam lang vội vàng giả bộ ho khan cho qua, trời mới biết mới vừa mình nói
những thứ gì, ngươi hỏi ta, ta còn không biết hỏi ai đây này!
Qua đầu lại nhìn, lúc này rốt cuộc Thôi Văn Khang phát huy bình thường,
toàn bộ chín mũi tên còn sót lại đều là thượng đẳng. Tiểu Giáo úy trực tiếp cười
nói: “Khang Đại Lang này cũng không tệ lắm, đi đội nhóm, phân biệt đánh
trống cũng không có vấn đề gì, kỹ thuật tấn công học nhanh cũng có sức lực,
trước mắt xem ra cũng không thiếu can đảm, cũng có thể thử lấy đi làm binh
lính tuần tra.”
“Xem kỹ hơn một chút, lúc này mới tuần đầu tiên thôi.” Tiếu Dương không
tốt dội cho đối phương chậu nước lạnh nói thẳng vị Khang Đại Lang này học
thành xong là phải đi, chỉ nói quan sát cho kỹ, “Kỹ thuật tấn công là ai dạy?
Động tác võ thuật đẹp! Gần đây ta suy nghĩ một bộ Quân Thể Quyền, thời gian
trễ chút ngươi tìm mấy quân sĩ am hiểu đọ sức cận thân tới tìm ta, trước luyện
một chút, xem có thể mở rộng toàn quân hay không.”
Thật ra thì, từ xưa tới nay chỉ có nhân tài trí dũng song toàn có thể làm tướng
lĩnh, nếu dũng mà vô tri chỉ xứng làm quân sĩ anh dũng đấu tranh.
Trong hai tháng còn lại, Thôi Văn Khang cố gắng thích ứng hoàn cảnh quân
đội, học nội dung binh thư bằng cách nhớ chút nội dung binh thư rồi dung nhập
vào trong thực tế, Tiếu Dương thì đang vắt óc tìm mưu kế huấn luyện binh, cho
hắc giáp khinh kỵ thí nghiệm chiến lược tán binh cùng với thực chiến kỹ thuật
tấn công mới lặp lại trong suy nghĩ của mình.
Từng ngày cứ trải qua như vậy, cho đến một ngày nào, Tiếu lão tướng quân
nhận được một phần “công báo” mới nhất từ kinh thành truyền tới, nhất thời
nhíu mày lại, rồi sau đó, ông lập tức sai người gọi hai đứa con trai.
“Xem tin tức này, các con có suy nghĩ gì.” Tiếu lão tướng quân chỉ vào dòng
chữ trên công báo.

Chương 35
Hồng Tụ Thêm Hương

T

iếu Húc, Tiếu Dương vừa cúi đầu xem, nhất thời thay đổi sắc mặt, trên

công báo truyền đến một tin tức vô cùng trọng yếu: thứ sử Mông Châu khu
Kiếm Nam chính gốc tiêu xài hoang phí, cai quản dân chúng khắc nghiệt, thủ
lĩnh Ô Man ở địa phương dẫn dắt bộ tộc khởi binh phản kháng, chỉ mấy ngày
lửa cháy lan ra đồng cỏ đưa đến cục diện xuất hiện các cuộc phản loạn quy mô
nhỏ ở Tây Nam Di, triều đình đã mệnh cho võ tướng dưới trướng của An Nam
Đô Hộ Phủ dẫn binh Thục đi chinh phạt.
www.vuilen.com

172

Tác Giả: Mặc Ngư Tử 1123

SỐNG LẠI LÀM ÁI THÊ NHÀ TƯỚNG

Đoạn văn ngắn ngủi này có lẽ không đáng lưu tâm, những ai biết được đều
biết có thể nếm ra từ trong đó mùi máu tươi nồng nặc.
“Phụ thân, phụ thân muốn chúng con phát biểu cảm nghĩ gì?” Trong lòng
Tiếu Dương bắt đầu xuất hiện các ý tưởng, lại không biết phụ thân ruột mình
thích nghe người nào nói?
Tiếu lão tướng quân bình tĩnh ngồi ở trên ghế dựa lưng cao, rất mong đợi
nhìn về hai đứa con trai, phân phó nói: “Cứ tùy tiện nói một chút, chuyện đầu
tiên các con nghĩ đến khi biết chuyện này là gì?”
“Làm phản với quy mô nhỏ?” Tiếu Húc trực tiếp cười lạnh một tiếng, lắc
đầu nói: “Chỗ Tây Nam Mông Châu giáp vùng biên giới, nhiều tộc người địa
thế phức tạp, đúng lúc trong đất Thục thiếu tướng tài - an ổn thì cũng không có
gì, một khi dân loạn tất thành họa lớn.”
“Có một bộ lạc bên ngoài Tây Nhung cũng giáp với bên kia, chúng ta cũng
phải đề phòng.” Tiếu Dương thoáng chút đăm chiêu suy nghĩ nói: “Đám người
kia dễ thấy lợi mà toan tính vùng lên, không thể xem thường.”
Lại nói, thời gian Đại Tề xây dựng nước cũng không lâu chỉ năm sáu chục
thôi, thời gian đầu biên cương vẫn rung chuyển không ngừng, nay trên dưới
nhẫn tâm dọn dẹp một phen sau đó mới hơi an ổn ba đến năm năm, chưa từng
nghĩ, mới vừa đánh lui Tây Nhung địa khu Tây Nam lại ồn ào.
Nếu loạn dân vẫn thẳng tiến về hướng đông, vùng Trung Nguyên cũng sẽ bị
tổn thương, nghiêm trọng hơn chút nữa, sau khi hoàng quyền rung chuyển, Tây
Nhung, Bắc Địch, Liêu Tát thừa thế xông lên, vậy sẽ là thiên hạ đại loạn.
Mặc dù có câu nói “cầu phú quý trong nguy hiểm”, tuy Tiếu gia cũng không
còn trông cậy vào long bào nâng cao một bước, có thể hơi đục nước béo cò,
nhưng nếu thế cục vô cùng hỗn loạn cũng không thể nào tốt đẹp được.
“Còn gì nữa không?” Tiếu lão tướng quân cũng không bất mãn với đôi câu
nói của các con, khích lệ bọn họ suy tư nhiều hơn.
Tiếu Húc dưới cái nhìn soi mói của phụ thân lại mở miệng: “Bản triều trọng
nội quan khinh ngoại quan, không ít Thứ Sử địa khu man di đều là cách chức
dời qua, vô vọng trở về kinh trong lòng có oán tất nhiên tham lam mà bạo
ngược, vơ vét của cải ức hiếp hương dân thì rất bình thường, bóc lột quá nặng
kết cục bết bát nhất chính là quan bức dân phản, con đoán, quan chức Thứ Sử
Mông Châu Cập Kỳ Chúc hiện nay hơn phân nửa đã ‘hi sinh vì nhiệm vụ’ rồi,
quan nha còn ở đó hay không đều khó nói.”
“Thật ra thì, đất đai địa khu Tây Nam Di phì nhiêu mà rừng cây đông đảo,
sản vật phong phú, so với chỗ chúng ta tốt hơn nhiều, Mông Châu lại thông Tây
Nhung, Đại Tần, Nam Thông, nơi đây năm trước cũng có cống tiến san hô, hổ
phách, kỳ trân dị bảo Minh Nguyệt châu.” Tiếu Húc ngồi xếp bằng vừa nói, vừa
dùng ngón trỏ phải khẽ đánh lên bàn, trầm ngâm nói: “Cũng chỉ là con đường
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có mây mù ngăn cản mưu kế sâu xa mà thôi, nếu Thứ Sử địa phương có thể
nghiêm túc cai quản cũng không biến thành như vậy. Hôm nay, trừ trấn áp, còn
phải trấn an, gánh nặng đường xa lắm đây.”
Sau đó, Tiếu Húc lại nói chút ý kiến của mình về việc vì sao trấn áp, rồi trấn
an như thế nào cùng với cai quản địa khu Tây Nam Di như thế nào, lúc này mới
cười tủm tỉm nhìn về tam lang, dương dương cằm để cho hắn tiếp tục bổ sung
nói rõ.
“Aizz, làm đại ca đúng là tốt, mở miệng nói trước một đống rồi sau đó lại
không để cho đệ có cơ hội biểu hiện nào!” Tiếu Dương cười như oán trách một
câu rồi sau đó mới nói suy nghĩ của mình, nội dung cũng không nhiều nhưng rất
tinh túy, “Con nghĩ, không phải Thiên gia đè ép con không cho chuyển đi sao?
Đây có lẽ chính là một cơ hội. Gần đây, con luôn nghiên cứu chiến thuật tán
binh, rất thích hợp vận dụng ở địa khu rừng rậm Tây Nam, nếu binh Thục trấn
áp thất bại con có thể tiến hành, cho dù thành công thì địa khu Mông Châu cũng
có trăm việc đợi làm, thiếu hụt không ít cũng không nhất định có người dám đi,
đúng không?”
Hắn vừa dứt lời không đợi Tiếu lão tướng quân mở miệng, Tiếu Húc đã
trừng hai mắt phản đối nói: “Không phải lúc nãy huynh đã hình dung địa khu
Tây Nam Di kia quá tốt đẹp đâu nhỉ? Thật ra thì Mông Châu không tính là chỗ
tốt, man di hung hãn và người Tây Nhung cũng không khác biệt nhau lắm,
nhưng cố tình Nhung Khấu gặp chỉ có thể giết, bên kia cũng quản lý dân chúng
- chạy tới nơi đó làm quan giày vò không chết được đệ ư!”
“...” Nhất thời Tiếu Dương im lặng, mới vừa rồi cũng không biết là ai nói
phong cảnh Tây Nam Di đẹp, đất đai phì nhiêu, tiền nhiều người dốt, không
đúng, huynh ấy nói là “Sản vật phong phú, tính tình Man Tộc thẳng thắn”.
“Binh sĩ Tiếu gia còn e ngại hiểm trở?” Tiếu lão tướng quân cười vuốt chùm
râu đen dưới cằm, rất hài lòng với biểu hiện của hai đứa con trai.
Trưởng tử Tiếu Húc rất có cái nhìn đại cục, thấy mong chờ phải xa; con trai
thứ ba lại duy trì hình thức thực tế, suy nghĩ nhạy cảm giỏi về bắt cơ hội; lão tứ
Tiếu Minh thích hợp đi đường quan văn, ba người có thể hỗ trợ cũng như dìu
dắt lẫn nhau, như thế, lại vì Tiếu gia kéo dài ba bốn mươi năm huy hoàng cũng
không thành vấn đề! Aizz, nếu nhị lang một mãnh tướng kiêu dũng thiện chiến
còn tại thế vậy thì càng hoàn mỹ...
“Phụ thân đồng ý suy nghĩ của con?” Tiếu Dương cười rực rỡ như biết rõ
còn hỏi, ngay câu nói đầu tiên của Tiếu đại tướng quân đã làm cho hắn hiểu,
phụ thân để cho bọn họ đến thư phòng rõ ràng chính là vì nói chuyện đổi đi nơi
khác.
“Viết phương pháp tác chiến tán binh trong suy nghĩ của con lên tấu chương,
không đề cập tới chuyện Mông Châu, chỉ nói con suy nghĩ tới nguyên nhân của
nó, hoàn cảnh áp dụng cùng với điểm chính huấn luyện, bên này ta thay con
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dâng lên Thiên gia.” Tiếu lão tướng quân sau khi phân phó Tiếu Dương lại nhìn
Tiếu Húc, “Đại thọ bảy mươi tuổi của ông ngoại các con cũng sắp đến rồi, đại
lang, con dâng tấu xin hộ tống mẫu thân trở lại kinh thành, viết rõ hi vọng mang
theo tam lang xin Vĩnh An vương làm lễ đội mũ.”
“Bổ sung quan lễ ư? Không phải sau khi thành thân con đã làm ở từ đường
rồi sao.” Tiếu Dương nói đến một nửa thì im lặng, Hoàng đế cũng không biết từ
đường của Tiếu gia hắn ở vùng biên cương mới là từ đường thật, ừm, đúng là
phải trở lại kinh thành một chuyến.
Nhất định Thiên gia không hy vọng tướng ở biên cương cũng chạy về kinh,
hộ tống Thanh Giang quận chúa thăm phụ thân chỉ cần một đứa con trai là đủ
rồi, mà hai phần tấu chương đưa lên cùng thời gian, không sai biệt lắm cũng
chính là lúc tình hình chiến trận ở bên Tây Nam Di kia có kết luận.
Đều không cần nghĩ cũng biết, cho dù tình huống Mông Châu như thế nào,
Thiên gia cũng sẽ có khuynh hướng gặp tam lang một lần. Sau đó gặp vua lấy
tình để cảm động, lấy lý lẽ nói rõ, rồi ông ngoại Vĩnh An vương giúp một tay
nói tốt cho người, chuyện đổi đi nơi khác tất nhiên không thành vấn đề.
Tiếu Dương vui vẻ trở về tiểu thư phòng của mình múa bút thành văn, liên
tục ba ngày cho đến nửa đêm vẫn như đốt đèn suy nghĩ không nghỉ, Như Nương
từ xa nhìn thư phòng sáng bừng, bưng chén canh nóng vừa mới nấu xong nhẹ
nhàng bước tới.
Sau khi gọi mở cửa, Uyển Như mặc váy ngắn chỉnh tề màu hồng phiêu dật,
lười biếng xõa búi tóc cười đi tới bên cạnh tam lang, để khay vào trên bàn, tay
trái nắm ống tay áo chậm rãi lộ ra khoản da thịt trắng noãn trên cổ tay phải, sau
đó dùng những ngón tay với móng tay được lá cây bóng nước sơn thành màu đỏ
chậm rãi nâng nắp chén bạc lên.
“Đây là dùng Hà Thủ Ô, Lộc Huyết, Lộc Cân... nấu canh cam lộ, thức đêm
tổn hại sức khỏe, dùng để bồi bổ.” Như Nương đứng ở bên cạnh tam lang nhẹ
nhàng mềm mại nói, vừa trực tiếp sử dụng thìa múc một muỗng canh đặc đưa
tới trong miệng Tiếu Dương.
Trên cổ tay trắng như tuyết vòng tay ở dưới ánh đèn lắc lư nhộn nhạo, áo
màu hồng khoác lên bộ ngực sữa quyến rũ động lòng người, giọng nói mềm mại
càng thêm mang theo hấp dẫn vô cùng, nhất thời chọc cho trong lòng tam lang
loạn nhịp ngứa ngáy như mèo gãi. “Viết cũng không sai biệt lắm rồi, trau chuốt
một phen nữa là có thể đại công cáo thành.” Sau khi Tiếu Dương nói xong, chỉ
hai ba hớp đã uống cạn canh trong chén, rồi muốn nói cho Uyển Như biết công
việc hôm nay tạm thời chấm dứt, hai ta trở về phòng nghỉ ngơi ngày mai trở lại
bàn chính sự.
Ai có thể nghĩ, Uyển Như lại kéo tay áo rộng, đầu tiên là ném hương liệu
không biết tên vào trong lư hương, lại trở về trước bàn đọc sách dùng bàn tay
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ngọc trắng mịn mềm mại nhặt lên khối mực tàu, ở trong nghiên mực vẽ vài
vòng nhỏ từ từ xay nghiền.
Đồng thời, nàng còn mềm mại cười nói: “Lần đầu đứng đắn viết tới một lần
‘Hồng tụ thêm hương đọc sách thâu đêm’ đâu rồi, A Dương, thiếp phục vụ
chàng viết văn chương, được không?”
“Được, cũng tốt.” Tiếu Dương cố gắng nở nụ cười, lại bắt đầu vùi đầu chịu
khổ viết tấu chương, cũng không thể mất hứng đúng không? Thê tử muốn cùng
minh cố gắng thì để nàng làm cùng vậy.
Uyển Như lại vô cùng không thành thật dựa vào chiếc ghế lưng cao hắn đang
ngồi, tay trái mài mực tay phải khoác lên đầu vai Tiếu Dương, chơi đùa với sợi
tóc trên thái dương của hắn, mông còn như có như không cọ lên cánh tay trái
hắn.
“...” Ngay sau đó, Tiếu Dương dừng bút lại, lòng không yên thiếu chút nữa
viết ra một đống chữ như gà bới. Không bao lâu, hắn lại cảm thấy trên người
mình bắt đầu có chút nóng lên, miệng đắng lưỡi khô.
Sau khi uống một hớp trà lạnh, tam lang mơ hồ có chút cảm thấy kỳ quái,
đồng thời bàn tay đang chơi đùa sợi tóc của hắn lại dời đến sau lưng vuốt ve, lúc
này hắn mới phục hồi tinh thần lại, nhớ lại câu nói đầu tiên khi thê tử vào cửa
nội dung cụ thể: dùng Hà Thủ Ô, Lộc Huyết, Lộc Cân... nấu canh cam lộ bồi bổ.
Đây chính là đồ bổ máu, bổ dương khí, một chén to nóng hổi uống vào toàn
thân có thể không nóng ran sao?
Tiếu Dương trực tiếp nhíu đuôi lông mày, cười hỏi thê tử: “Ba ngày này ta
không trở về phòng nghỉ ngơi nàng ngủ một mình khó chịu ư? Hoặc là, lấy một
chén đồ như vậy chẳng lẽ là muốn nhìn ta chảy máu mũi, vui lắm ư?”
“Nào có, canh cam lộ là đồ tốt nổi danh, người ta đau lòng chàng mới đi
nấu!” Uyển Như chết không thừa nhận mình rắp tâm không tốt, đẩy đầu vai
Tiếu Dương làm nũng.
“Thật? Thật sự không phải ngủ một mình khó chịu?” Tiếu Dương đặt bút
xuống, đưa tay ôm eo Uyển Như cho nàng ngồi lên chân mình, nhốt lại trong
ngực, sau đó than khẽ, “Vậy vạn nhất tương lai ta chuyển đi nơi khác không thể
mang theo nàng thì làm sao đây? Đêm không thể say giấc lại giày vò mình?”
“Tại sao không thể mang theo thiếp?” Uyển Như rất nghi ngờ đưa tay muốn
lấy bản phác thảo tấu chương của Tiếu Dương lên xem, đồng thời còn như
chuyện đương nhiên thổ lộ, “Chàng đi đâu thiếp liền đi theo đó chứ sao nữa.”
Tam lang trước nàng một bước cất tờ giấy đi, không cho nhìn trộm: “Đây là
viết chiến thuật, chiến lược, không phải nói đổi đi nơi khác, nàng không tiện
xem.”
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“A, vậy rốt cuộc chàng muốn đi chỗ nào?” Uyển Như đưa lưng về phía Tiếu
Dương nhíu mày, cho đến bây giờ hắn cũng không hoàn toàn tin tưởng nàng mà
có chút tiếc nuối.
“Tạm thời còn chưa quyết định, nhưng khẳng định không đi được chỗ giàu
có như Giang Nam...” Sau khi Tiếu Dương trả lời vừa chỉ hộc tủ đối diện bên
tường, phân phó nói: “Bên kia là Quy Tư Bồ Đào Tửu lấy được từ chỗ phụ thân,
đi lấy tới chúng ta uống hai hớp.”
Uyển Như theo lời đứng dậy đi lấy vò rượu nhỏ và chung rượu, đợi nàng
xoay người trở lại, nhất thời im lặng - cả bàn cũng đã bị Tiếu Dương nhanh
chóng dọn dẹp sạch sẽ, trống trơn, lộ ra một nơi lớn trống rỗng không có gì!
“Đây chính là rượu ngon cống phẩm trong truyền thuyết Tây Vực, lại được
dân bản xứ gọi là ‘Musailaisi’ (rượu Tây).” Tiếu Dương nhìn Uyển Như nhìn về
phía mặt bàn sững sờ, vội vàng cười nhận lấy vò rượu rót rượu vào trong chén
bạch ngọc gần như trong suốt, chất lỏng màu hổ phách trong suốt nhất thời trút
xuống, mang theo một mùi thơm đập vào mặt.
“Bồ Đào Mỹ Tửu Dạ Quang Bôi, uống vào lập tức thúc giục dục vọng, đúng
không?” Uyển Như khẽ cười một tiếng, nâng ly rượu tới bên môi nhấp một
phần nhỏ rồi lại khẽ ngửi, “Hình như dùng thêm Hoa Hồng và Hoa Đinh Hương
làm gia vị? Ừ, còn có vị dâu.”
“Nghe nói còn có thêm chim bồ câu và thịt dê nướng cùng nhau chưng cất
rượu.” Tiếu Dương tùy ý bổ sung một câu sau đó cười ôm eo Uyển Như, nhẹ
nhàng ôm xoay một cái đặt ái thê vào trong ghế lưng cao, đứng thẳng mắt nhìn
xuống nói: “Phẩm tửu là để có chút thú vị trong đó, đâu như nếm gia vị? Chưng
cất rượu không như suy nghĩ của nàng, cứ uống từng ngụm lớn.”
“Cố ý đổi chủ đề đúng không? Người ta hỏi chàng chuyển đi chỗ nào cũng
không trả lời.” Uyển Như rũ mắt vừa nghiêng đầu, lườm hắn một cái giận cười
nói: “Muốn chuốc thiếp uống say làm chuyện xấu ư?”
“Không, ta chỉ muốn ‘làm’ chuyện tốt.” Tiếu Dương nhấn mạnh chữ kia, cắn
răng nói một câu như thế, sau đó nhanh chóng đưa tay trái nâng cằm Uyển Như,
đồng thời tay phải nâng ly rượu rót rượu ngon vào trong đôi môi đỏ quyến rũ
kia.
“A! Chàng xấu lắm!” Uyển Như khẽ quẩy người một cái, nhất thời một chút
rượu chảy xuống theo cổ nàng, nhanh chóng chảy đến rãnh sâu giữa bầu ngực,
dần dần biến mất tích.
“Lộn xộn cái gì, lãng phí mất rồi? Đây chính là rượu ngon cống phẩm đấy!”
Dứt lời Tiếu Dương cúi người liếm mạnh vào trên cổ nàng, môi lưỡi dọc theo
con đường rượu chảy xuống từ từ thăm dò xuống dưới, muốn chôn sâu vào
trong nơi thơm ngát kia.
“Ghét!” Uyển Như nói thầm một tiếng sau đó trêu chọc nhấc chân đá tới
bụng dưới hắn, lại bị tay phải tam lang giữ lại cổ chân, sau khi hắn uống rượu
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trong ly vào thì đưa tay để ly ra sau lưng, lúc này mới rảnh tay từ từ rút đi giày
thêu vớ lưới của ái thê, chân ngọc hồng hào để vào trong ngực vuốt ve.
Rồi sau đó, Tiếu Dương lại dựa về phía trước, tiếp cận tới môi Uyển Như, gò
má hai người không khỏi càng dán càng gần, trên người tam lang mang theo
mùi rượu nồng đậm hơi thở cũng từng đợt gãi lòng của nàng.

www.vuilen.com

178

