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Phần 12
Chương 56
Sống Chết Không Rời

S

au khi Tiếu Dương biết được chuyện quà tặng thì nghĩ tới muốn đi giải

thích với Uyển Như một phen, nhưng cố tình sau khi nghi thức quan lễ kết thúc
chính là tiệc rượu, Uyển Như ở bên trong viện chiêu đãi khách nữ, hắn thân là
chủ của yến tiệc tạm thời không có cách nào rời đi, vẫn bị người kéo xem ca
múa, uống rượu ngon.
Cả đời chỉ có một lễ thành niên, có thể không rộng mở vạt áo bừa bãi làm
ầm ĩ? Tùy tùng, bằng hữu tam lang mang theo từ vùng biên cương, mỗi một
người một chén to thay nhau tiến lên mời rượu, sau khi chút ý thức cuối cùng
biến mất, Tiếu Dương được xưng “ngàn chén không say” cũng kêu lên “Không
chịu nổi”, chóng mặt mí mắt không nhịn được muốn dính chung một chỗ.
“Muốn ngủ thì đi ngủ đi, đừng cố gắng nữa.” Phó tướng Từ Hằng Ninh
chuyển ly rượu sảng lãng cười một tiếng, còn nặng nề vỗ đầu vai Tiếu Dương
liếc mắt đưa tình nói: “Mỹ nhân cũng chuẩn bị rồi, huynh còn chờ gì nữa? Đêm
xuân ngắn lắm mau mau tận hưởng lạc thú trước mắt đi!”
“Phi, chớ có nói hươu nói vượn!” Tiếu Dương lắc lắc đầu, híp lại đôi mắt có
chút đỏ lên mắng bằng hữu tốt, “Chẳng lẽ huynh không biết, ban đầu Uyển Như
nguyện ý gả cho người hôn mê bất tỉnh như ta là có điều kiện, sau ba mươi tuổi
không con mới có thể cưới thiếp.”
“Điều kiện, điều kiện là cái thá gì? Thật đúng là ‘ma cao một thước, đạo cao
một trượng’, không cưới thiếp thì không có cách nào dính lên nữ nhân khác nữa
ư? Không cho danh phận thì được chứ gì.” Từ Hằng Ninh dùng một loại giọng
điệu ẩn chứa châm chọc, “Cũng đừng nói cho ta biết, huynh thật sự định treo cổ
trên một thân cây đấy nhé.”
“Ta thích, huynh quản được ư?” Tiếu Dương trừng mắt liếc gã một cái lại
bắt đầu cười xã giao với tân khách, không nhiều lời hơn nữa.
Tại nơi đông người này cố tình lại có tên không thức thời, muốn xem chuyện
cười của Tiếu Dương, cũng không biết là người nào mượn danh tiếng Vĩnh An
vương lặng lẽ phái người đi bố trí gian phòng cho mỹ nhân, dẫn đối phương tiến
vào đại sảnh yến khách.
Hai nữ tử xinh đẹp vóc dáng người hơi gầy dung mạo giống nhau như đúc,
thanh tú động lòng người đứng ở đối diện Tiếu Dương học bộ dạng của người
Đại Tề hành lễ, sau đó đang lúc mọi người ồn ào thì tiếp theo một trái một phải
ngồi vào vị trí, rót rượu, gắp thức ăn cho tam lang.
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“Ai cho các ngươi tới đây?” Tiếu Dương lạnh lùng hỏi.
Người trong nhà cũng biết hắn không tham nữ sắc, cho dù Hồ Cơ xinh đẹp
cũng không thể tùy tiện trái ôm phải ấp ngồi hưởng tề nhân chi phúc. Đây là có
người cố ý mang bọn họ đến?
Hai nữ tử phiên bang không giỏi tiếng Đại Tề tất nhiên không thể đột nhiên
tới, Tiếu Dương âm thầm suy nghĩ rốt cuộc là ai làm?
Kế phi của Vĩnh An vương phải là người bắt đầu, cần phải nhớ các nàng có
thể tự do đi lại ở trong viện nhất định là có nội ứng, người tam lang hoài nghi
đúng là Cổ thị thiếp của phụ thân, nhưng toàn bộ tiền đồ của nữ nhi bà ta đều ở
trong tay mình và mẫu thân, tội gì đắc tội với người lại không chỗ tốt.
Đang lúc Tiếu Dương suy nghĩ rốt cuộc là xảy ra chuyện gì thì ở bên trong
đại tẩu và Uyển Như đã biết được tin tức này.
Vốn hai nàng đang quản gia, tất cả chuẩn bị cho tiệc rượu cũng là họ nhìn
chằm chằm các quản sự làm, hơn nữa Mai thị ở trong ngôi nhà này cũng được
ba đến năm năm rồi, tất nhiên có nô tỳ trung thành truyền lời.
“Hai Hồ Cơ kia không giống với vóc người chúng ta.” Nữ tỳ chừng mười
sáu mười bảy tuổi sinh động như thật miêu tả: “Tóc họ màu vàng, bóng loáng
như vàng thỏi, mắt thì như mèo, màu xanh dương, rất dọa người ạ. Đầu rất cao,
ngực cũng to, chân cũng đặc biệt thẳng, đặc biệt dài, trên cơ bản là không mặc
gì nhiều, cánh tay, chân, ngực cũng đều lộ ra hết.”
“Được rồi, được rồi, đi xuống đi.” Mai thị cau mày phất phất tay. Nàng chỉ
cho người chú ý tình hình phía trước, tuyệt đối không phải không cho chị em
dâu mặt mũi, ai biết sẽ xuất hiện đôi tỷ muội kia chứ?
“Chuyện này sau đó lại nói tiếp, tiễn khách mới là điều quan trọng nhất.”
Uyển Như nở nụ cười với đại tẩu, rồi ra khỏi phòng bên tiếp tục đi tiễn khách.
Vì dung mạo hoặc ấu tử trưởng bối trong nhà, ít có khách nữ nào định chơi
suốt đêm, không thể so với nam nhân vừa uống rượu cái là sẽ rất khó tan cuộc,
cơm nước no nê còn muốn Mỹ Cơ bồi ngủ, đây gần như đều là lệ thường rồi,
làm cho Uyển Như không có cách nào quang minh chính đại chỉ trích Tiếu
Dương.
Nàng chỉ đang suy nghĩ, người này uống rượu xong là biết trở về phòng của
mình, hay đang ở tiền viện dây dưa với Mỹ Cơ?
Lúc rảnh rỗi Mai thị khẽ lôi kéo tay Uyển Như nhẹ giọng khuyên nhủ: “Nên
nghĩ thông suốt chút, không phải nam nhân nào cũng đều như vậy. Lúc ngoại
công còn trẻ tuổi cũng là người phong lưu, đến hôm nay đã không đủ sức nhưng
vẫn thích thưởng thức chuyện tốt đồ vật đẹp, hay muốn giao trái tim hay tặng đồ
gì đó cho ngoại tôn yêu thương cũng có thể hiểu được.”
Trong thời gian này, Mai thị và Uyển Như chung đụng rất hòa hợp, theo bản
năng nàng suy bụng ta ra bụng người lúc thích hợp an ủi chị em dâu của mình.
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Đầu tiên, quả thật Tiếu Dương bày tỏ muốn tự mình tranh giành công danh,
như vậy cũng sẽ không ảnh hưởng tước vị của Tiếu Húc, Mai thị rất hài lòng;
tiếp theo, nàng cảm thấy đệ tức phụ (em dâu) này rất lo làm tròn bổn phận của
mình là một người quy củ; trừ chuyện đó ra, ở phương diện thi từ ca phú Uyển
Như cũng rất có kiến giải.
Đại tẩu học thi thư rất trọn vẹn, mặc dù Tiếu Húc cũng học rất nhiều nhưng
hắn biết hắn hoàn toàn khác với thê tử, sau khi thành thân Mai thị lần đầu cùng
trò chuyện với người bên nhà chồng, rất vui vẻ cảm nhận được cái gì gọi là
“Cuộc sống khó tìm được một tri kỷ”.
Quan trọng nhất là, Uyển Như am hiểu nhất chính là ăn mặc, đây hoàn toàn
là điều Mai thị thiếu sót, mấy phen hướng dẫn cũng làm cho bề ngoài của đại
tẩu xinh đẹp lên, bắt đầu suy nghĩ từ kiểu tóc màu váy, dần dần thay đổi bộ
dạng nghiêm túc, cẩn thận lời ăn tiếng nói của nàng.
Mới đầu, đại tẩu để Uyển Như giúp nàng chọn phục sức còn cảm thấy có
chút kỳ cục, chỉ khi nào tham dự các loại tụ tập nhận được sự kinh ngạc hoặc
tán thưởng của người khác thì nàng mới có chút tự tin với vẻ bề ngoài của chính
mình, thậm chí bắt đầu mong đợi đến cuối năm lúc phu quân trở về kinh báo
cáo công tác.
Đối với một chị em dâu có trợ giúp mình như vậy, Mai thị có thể không thật
tâm đối xử ư?
“Đại ca có vóc người rất đặc biệt, sẽ không phải là...?” Uyển Như nhìn nét
mặt Mai thị là nhất thời hiểu ra, là lão bất tử đấy! Cái gì mà Hiền vương anh
minh. Hừ!
“Nhưng mà chỉ là Vũ Cơ thôi, lật trời cũng không được. Muội cũng đừng
giận tam đệ, tùy tiện tìm nơi hẻo lánh bố trí những nữ nhân không thể vào kia là
được, cho chén thuốc là một lần vất vả suốt đời nhàn nhã.” Mai thị dặn dò như
thế, giọng nói hời hợt mang theo một cảm giác hung dữ không nói ra được.
Nàng nhìn bộ dạng còn trẻ tuổi của Uyển Như, lại nghĩ đến nàng không có
mẹ ruột chỉ điểm, đã cảm thấy nàng không có nhiều kinh nghiệm xử lý cơ thiếp
của trượng phu, lại nghĩ đến năm đó lúc mình gả tới đây cũng rất gian khổ, nên
rất thiện tâm chỉ điểm đôi câu.
Nghe được lời đại tẩu nói, Uyển Như đột nhiên rùng mình một cái, nhất thời
nhớ lại chuyện đã trải qua ở trên người mình.
Đúng rồi, chính thê cho những cơ thiếp kia uống thuốc là thủ đoạn rất
thường gặp, chỉ là rót thuốc cũng phải chia người, tỳ nữ ti tiện có tâm tư thì có
thể dùng, dắng thiếp, tỳ nữ chính thức lập hôn thư nạp cho phu quân, lại không
thể giải quyết thô bạo đơn giản như vậy.
Kiếp trước Trần Ngọc Dung dựa vào khí thế Vĩnh An vương vượt qua giới
hạn, kiếp này mình cũng không có nhà mẹ đẻ cường thế để dựa vào.
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“Thật sự may mắn rồi, ngoại công chỉ tùy ý cho hai Vũ Cơ.” Uyển Như nhẹ
nhàng thở ra một hơi, nếu Diêu gia thì mới gọi là không xong.
“Một loại khác tất nhiên có biện pháp khác để giải quyết, điều dưỡng thân
thể cho tốt, nuôi con của mình mới quan trọng nhất.” Đại tẩu cũng không khỏi
thở dài, mí mắt cụp xuống cảm khái nói, “Tỷ cũng được xem là người từng trải,
đã sớm thấy rõ rồi, một đời một thế nâng khay ngang mày cũng không khó lắm,
chỉ cần trên đại thể không có trở ngại đừng rối rắm chi tiết quá là được.”
“Ừm, muội biết rồi.” Uyển Như gật đầu một cái, rồi sau đó đột nhiên ý
tưởng lóe lên đoán được tại sao hai Hồ Cơ kia đột ngột xuất hiện ở tiền viện,
“Tẩu tẩu, có lẽ là tâm tư của quản sự Tiền viện quá lớn rồi, ông ta có một nữ nhi
năm nay mười bốn tuổi, muốn điều đến Đường Lê viện làm việc bị tỷ cự tuyệt
đúng không? Lúc muội đi ra ngoài có hai lần ông ta muốn giới thiệu tiểu nương
tử kia đi theo làm tùy tùng chạy vặt...”
Có lẽ, tối nay chỉ là dò xét trước khi ông ta hành động mà thôi, nếu tam lang
nạp hai Hồ Cơ kia, tiểu nương tử có thể ở dưới sự giật dây của phụ thân tiến vào
được bên giường.
Chỉ tiếc, tất cả mọi người uổng phí tâm cơ rồi kết quả đều là công dã tràng.
Tiếu Dương say khướt cho hai Hồ Cơ kia đỡ trở về viện, nằm xuống sau đó
lại không cho bất kỳ người lạ nào tới gần người, tâm tư phòng bị của hắn rất
nặng, người không quen nằm bên cạnh là tuyệt đối không ngủ được, Uyển Như
tiện tay cho hai người này đi phòng bên nghỉ ngơi, sau khi trời sáng mới khoác
áo mỏng cười tủm tỉm hỏi Tiếu Dương: “Hai tỷ muội như hoa như ngọc kia,
phu quân chuẩn bị bố trí các nàng thế nào?”
“Nhìn dáng dấp, Hằng Ninh huynh rất thích, đưa cho hắn là được.” Tiếu
Dương ngáp một cái, chẳng hề để ý khoát khoát tay.
Uyển Như đang nhìn gương trang điểm lộ ra vẻ mặt khó có thể tin, nhìn phu
quân trong gương trêu ghẹo nói: “Chàng nỡ ư? Đêm qua thiếp thấy, hai người
họ thật sự là mỹ nhân tuyệt sắc, lại còn là hai người có vóc dáng giống nhau như
đúc nữa.”
“Sao không bỏ được? Giữa hai ta cần gì cho người thứ ba xen vào? Có nàng
là thỏa mãn rồi.” Hắn rất nghiêm cẩn trả lời như vậy, cong người ngồi xuống
sau lưng Uyển Như, thân mật ôm eo nhỏ của nàng nhắc lại lần nữa, chính mình
luôn vì sự nghiệp tuyệt không ý định lãng phí thời gian ở phương diện nữ sắc.
Dứt lời, tam lang vừa lấy lược bên cạnh gương đồng lên giúp Uyển Như chải
lại tóc, vừa nhẹ giọng nói: “Nàng đã nói ‘thề sống chết không chia lìa không
phụ bạc’, nếu nàng có thể làm được, ta cũng có thể làm được.”
Nghe câu nói quen thuộc kia, Uyển Như đột nhiên sững sờ, nhất thời nhớ lại
cái đêm Tiếu Dương giả say làm cho mình có chút uất ức kia. Thì ra là, không
phải chí có mình bị ép buộc làm ra cam kết, hắn cũng nghĩ như vậy sao?
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Uyển Như ngồi ở trước gương ngây ngốc nhìn phu quân chải đầu cho mình,
tam lang làm loại việc tỉ mỉ này từ khi nào? Động tay động chân giày vò thật
lâu, nàng lại không thèm để ý chút nào, chỉ ngưng mắt nhìn bóng người có chút
mơ hồ sau lưng, trong lòng vẫn luôn vang lên lời hứa của hắn.
“Nhìn ta làm cái gì?” Tiếu Dương vừa hỏi vừa cầm trâm hoa gian khổ tìm
chỗ thích hợp cài lên búi tóc Uyển Như.
“Búi tóc quá lỏng, trâm hoa sẽ rơi mất, thiếp thấy còn cần phải làm lại lần
nữa rồi.” Uyển Như mím môi cười một tiếng. Chỉ cảm thấy, đó là câu nói tuyệt
vời nhất kiếp này nàng nghe thấy. Giờ phút này, là buổi sáng ngọt ngào nhất
mình trải qua, nếu đây là một mộng đẹp, chỉ mong nó kéo dài thêm chút nữa.
Ba ngày sau, Uyển Như giúp phu quân sửa sang lại áo, đưa mắt nhìn hắn vào
cung gặp vua, nhìn bộ dạng thỏa thuê mãn nguyện của Tiếu Dương, đến nàng
cũng không khỏi tâm tình kích động, mơ hồ cảm thấy đây có lẽ là cuộc sống
mới khởi điểm của cuộc sống tốt đẹp của bọn họ.
Uyển Như ngồi ở trong xe ngựa chờ phu quân mình trở về ở chỗ bên ngoài
cửa cung cách đó không xa, thật ra thì hắn đi chỉ một hai canh giờ, lại làm cho
người ta cảm thấy khá dài giống như vẫn không thấy được điểm cuối cùng.
Cho đến khi mặt trời chiều ngã về Tây thì mới thấy Tiếu Dương cười tủm
tỉm vén rèm xe đi vào ngồi, hưng phấn nói: “Cơ bản đã hoàn thành, ngày mai
phải tập diễn binh mô phỏng thực chiến cho Thiên gia xem.”
Uyển Như hơi lo lắng hỏi: “Thực chiến? Ai chiến ai?”
“Hắc giáp khinh kỵ binh của ta và cấm quân huân vệ.” Tiếu Dương híp mắt
cười, hi vọng vị giáo nhân của cấm quân huân vệ mà mình đặc biệt bố trí kia
đừng làm quá thất vọng.
Hãm hại ta thì phải trả giá...

Chương 57
Hoàng Tử Bán Mặt

Q

uân số của Cấm vệ quân Huân Vệ cũng chỉ có ba trăm người lại phân ra

hai phủ, mỗi phủ do tứ phẩm Trung Lang tướng lãnh đạo, bên dưới còn một
lang tướng chính ngũ phẩm, tất cả các cấm quân Huân Vệ còn lại cũng đều là
Tòng tứ phẩm, đều do công thần Huân Tước hoặc là đệ tử của tướng lãnh cao
cấp trong quân hợp thành.
Hòa đồng tốt, là có thể lấy được tấm vé ra ngoài làm võ quan Quả Nghị Đô
Úy, thậm chí cũng có thể từng bước một bò lên chức Thứ sử.
Đây cũng là nơi dung thân tốt nhất cho con cháu quyền quý không đọc sách
được nhưng lại muốn làm chút chuyện, vốn Thôi Văn Khang cũng muốn đi
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đường tắt này, lại bị phu thê tam lang thúc đẩy cố gắng phấn chấn trên con
đường khác.
Nếu so nhân phẩm, quan hệ, sao hơn được trên cơ sở lấy ra thành tích chói
mắt, tiến một bước dùng quyền thế rút ngắn chiều dài bậc thang tấn chức chứ.
Hơn nữa, Tiếu Dương người đã phải thật sự giãy giụa trên con đường giành
công trạng vốn xem thường loại cấm vệ quân gọi là “uy vũ, sắc bén” kia.
Hiện tại khai quốc đã lâu, cao quan ở kinh thành ít có cơ hội vác đao ra
ngoài liều mạng, đệ tử con cháu của hắn cũng dần dần không có nhuệ khí, hiện
giờ chọn lựa Huân Vệ cũng chỉ nhìn cấp quan của tổ phụ phụ thân huynh đệ,
thân cao, hình thể, tướng mạo hay chất lượng tuyển chọn cũng đã giảm xuống,
bọn họ ngày càng trở thành đội danh dự đi trước đoàn tuần hành của Thiên gia
và bài trí trông cửa cho đẹp đẽ mà thôi, lực chiến đấu gần như không có, gối
thêu hoa như vậy cầm binh khí thì có tác dụng gì?
“Tại sao cho Huân Vệ tới đảm đương đối thủ? Chàng đã cảm thấy bọn họ
ngu ngốc, sao không tuyển chọn Vũ lâm quân, bọn họ mới thật sự có chức trách
bảo vệ kinh thành.” Sau khi về nhà, tìm bốn phía không có ai Uyển Như không
nhịn được đưa ra nghi vấn.
Nàng cảm giác phu quân luôn nhìn cấm vệ quân Huân Vệ có chút không
thuận mắt, từ chuyện hắn phản đối đại ca của mình đi vào nơi đó là có thể nhìn
ra đầu mối, rốt cuộc là vì sao?
“Tại sao phải chọn đối thủ mạnh nhất? Yếu nhất không phải rất tốt sao.”
Tiếu Dương nhếch lông mày cười một tiếng, giống như nói một chuyện rất bình
thường.
“Quả hồng mềm nắm quả thật đơn giản, nhưng cũng dễ dàng dính cả một
bàn tay chất lỏng ghê tởm.” Uyển Như nhẹ nhàng lắc đầu một cái, nói thẳng:
“Không có một chút xíu tính khiêu chiến thì sao tốt được? Chàng không phải là
loại người thích bớt việc đâu nhỉ.”
“Aizz, người hiểu ta chỉ có Như Nương!” Tiếu Dương bưng lấy mặt của
Uyển Như hung hăng hôn một cái, rồi mới đáp: “Chọn bọn họ đương nhiên là
có nguyên do, có thể nói là thuận thế mà làm thôi.”
Thiên gia nghe tam lang trình bày xong thì tò mò vị tiểu tướng sắp mười tám
tuổi này có phải chỉ nói mà không làm hay không, hắn liền đề nghị dẫn binh sĩ
dưới trướng thực chiến thao tác một lần, có thể nghĩ, trừ khi Hoàng đế điên rồi
mới có thể cho phép đứa con của đại tướng quân vùng biên cương mà mình vẫn
luôn phòng bị, mang theo mấy trăm Tiếu gia quân hung hãn tiến vào cung.
Tiếu Dương rất thức thời đề nghị: “Thần mang ba mươi người, tìm chỗ đất
trống đối kháng với nhân số gấp hai...” Nói tới chỗ này hắn dừng lại, ánh mắt
nhìn bốn phía, giống như đang suy nghĩ rốt cuộc nên kéo ai tới làm đệm lưng.
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Hoàng đế theo lời của hắn vừa nhấc mắt lên nhìn đã thấy trong đại điện có
mấy thân vệ Vũ lâm quân đứng ở bên cạnh mình, cùng với hai hàng Huân Vệ
đứng nghiêm cảnh giới ở bên ngoài.
“Vậy điều tám mươi Huân Vệ không trực ban tới.” Hoàng đế nhìn vệ sĩ giữ
cửa, làm ra quyết định.
Theo ý ông ta, đây chỉ là làm một lần đối lập khác nhau giữa chiến thuật và
phương pháp huấn luyện binh mà thôi, không cần thiết lấy tư binh quan trọng
nhất của mình đi làm khỉ xiếc đùa giỡn, thắng cũng không có chuyện gì lớn, thất
bại lại sẽ rất mất thể diện, va chạm tạo thành tổn thất cũng chỉ có thể đau lòng.
Về phần những thứ Huân Vệ gia thế bất phàm kia, Hoàng đế cũng không
thay thế phụ thân mẫu thân của bọn họ mà đi quan tâm làm gì, thậm chí ông ta
còn mừng rỡ khi nhìn thấy Tiếu gia quân đả thương người, đắc tội với người.
Dù thế nào nhà ông ta cũng không thiếu tướng sĩ, cũng không có cách nào
đối kháng với đại quan nhất lưu.
“Vì vậy, cứ vậy mà quyết định xuống? Vậy hôm nay chàng cần đi thôn trang
chọn người không? Muốn đi thì phải lên đường sớm, tránh gặp phải lệnh cấm đi
lại ban đêm.” Uyển Như có chút hoài nghi cau mày, cảm giác chuyện không
đơn giản như vậy, ngày mai phải ra sân nhưng giờ phút này hắn lại thoải mái
thảnh thơi ngồi ở nhà ăn trái cây.
“Hắc, cái gọi là luyện binh ngàn ngày dùng binh chỉ một giờ, lâm trận mới
mài gươm có ích lợi gì? Nên an bài sớm đã an bài rồi.” Tiếu Dương gặm quả
đào chẳng hề để ý trả lời.
Hai phu thê đang nói chuyện, đột nhiên có nội thị vội vã chạy tới truyền
khẩu dụ của Thiên gia, nhân số quá ít sợ hiệu quả không rõ ràng, vì vậy, Thánh
thượng mệnh cho Tiếu Dương mang một trăm Tiếu gia quân cùng đối kháng với
một trăm tám mươi Huân Vệ, địa điểm thiết lập chỗ thôn trang nơi Tiếu gia làm
chỗ tập luyện võ nghệ, cưỡi ngựa đánh cầu ở ngoài thành.
Đến lúc đó Thiên gia sẽ phái hoàng tử tới xem cuộc chiến, đồng thời, quan
viên Tứ Phẩm trở lên đứng ngoài quan sát - dù sao kết quả cũng có con cháu
của bọn hắn.
Mấu chốt kết luận cuối cùng là: bởi vì nhân số nhiều lại có người xem bên
ngoài, thời gian diễn tập binh sẽ kéo dài một tuần sau, để khắp nơi chuẩn bị cho
xong.
Tiếu Dương cười cám ơn nội thị truyền chỉ, thuận tiện lặng lẽ đưa vào trong
tay gã chút đĩnh bạc, chân mày của Tiểu Nội thị nhất thời giãn ra, cười chỉ điểm
nói: “Nghe nói giáo trường nhà Tướng quân hoàn toàn khác với nơi khác, mọi
người cũng muốn mở mang tầm mắt, cũng không biết ai có thể may mắn trúng
cử.”
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Ngụ ý, Thánh thượng biết hắn lén lút mô phỏng địa hình thực chiến rừng
rậm ở thôn trang, muốn phái người xem tận mắt, ngoài ra, trong đám binh sĩ
Huân Vệ cũng xem đây là cơ hội biểu hiện tranh nhau ra sân.
Chắc hẳn, kích thước diễn tập binh mở rộng đúng lúc có nguyên do ở
phương diện này, có thể lên sâu khấu quá ít người chẳng phải sẽ tranh nhau đến
sứt đầu mẻ trán hay sao? Một đám kẻ ngu, cho là hai - một liền thắng dễ dàng
sao? Đều không phải tự tìm tai họa hay sao.
“Đây cũng là nguyên do chàng không chút lo lắng phải không?” Uyển Như
nhẹ nhàng đi ra sau khi nội thị đi về, cười nhìn về phía phu quân mình.
Tiếu Dương trực tiếp gật đầu: “À, đương nhiên ta không cần phải gấp gáp,
thủ hạ chính là binh lính đã diễn tập với địa hình giống vậy rồi, tùy tiện chọn
một đội người là có thể xuất chiến, ngược lại, những Huân Vệ kia còn cần tổ
hợp đội sau đó còn lo tập luyện nữa.”
Dưới tay hắn chia ra làm bốn người một tổ nhỏ, mười hai người một phân
đội, ba mươi sáu người lại tạo thành một trung đội, vẫn luôn luyện hợp tác tác
chiến, đâu cần thời gian tổ hợp?
Chắc Huân Vệ trực ban cũng có phân tổ, nhưng thế thì sao? Phân tổ canh
cửa cung hoặc đứng ở đại điện hoặc xếp thành hàng tay giơ cao làm nghi thức
hoàng kỳ, tuyệt đối không giống với phân đội đối kháng giết địch.
Uyển Như lôi kéo Tiếu Dương đi chính viện, chuẩn bị đi dùng cơm, đồng
thời có chút nghi ngờ hỏi: “Vậy thì cần gì chứ, trực tiếp chọn một đội Vũ lâm
quân bình thường huấn luyện rất chuyên cần không phải vừa vặn sao?”
“Người nào lại chịu tặng cơ hội nở mày nở mặt hiếm có cho người khác?
Hơn nữa Thánh thượng đã mở ‘kim khẩu’ rồi, thời gian có thể đổi, đến lúc đó
thay người rất mất thể diện.” Tiếu Dương giải thích, dĩ nhiên, nguyên nhân quan
trọng nhất là, hắn đoán được Thiên gia rất vui lòng làm như vậy.
“Đây thật sự là cơ hội nở mày nở mặt?” Uyển Như cũng có chút biết Tiếu
Dương, cơ hội nở mày nở mặt này sợ không phải là cho đối phương đâu nhỉ?
“A, thật nở mày nở mặt, đặc biệt nở mày nở mặt, nhất định sẽ là trí nhớ trọn
đời không quên.” Tiếu Dương nói xong thì bật cười, vui vẻ giới thiệu: “Tả lang
tướng Huân Vệ là đệ đệ đồng bào với Chu thị kế phi của ngoại công, mẹ ruột
của bà ta đến hơn bốn mươi mới có nhi tử, hơn nữa còn là đích trưởng tử duy
nhất.”
“Hả?! Tả lang tướng? Vậy cho dù là ai ra sân thì bắt buộc hắn ta phải tới chỉ
huy hoặc trực tiếp là đội trưởng lãnh binh nhỉ?” Uyển Như kinh ngạc, cảm giác
phu quân mình giống như Gia Cát Khổng Minh sống lại, bấm ngón tay tính toán
thì cái gì cũng trốn không thoát khỏi lòng bàn tay của hắn.
Nghĩ đến, chắc Trung lang tướng chức quan cao nhất của Huân Vệ kia cũng
không biết số phận cuối cùng của mình, thua thì cũng có thể trốn tránh trách
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nhiệm, thắng thì hắn có phương pháp lãnh đạo, Hữu lang tướng thì địa vị thấp
một chút, xuất đầu nở mày nở mặt cũng chỉ là chuyện phụ mà thôi.
Nói cách khác, Tiếu Dương đang định mượn cơ hội này mài đao sèn soẹt
làm thịt người!
“Nghe nói, vị Chu lang kia muốn đổi đi nơi khác đến Vũ lâm quân nhỉ, đến
bên kia là có thể tiếp tục làm chức tướng quân thậm chí đại tướng quân.” Tiếu
Dương hừ lạnh một tiếng, nhổ nước bọt nói: “Hung hăng mài dao thuận tiện hạ
mặt mũi của tỷ tỷ hắn ta xuống, tránh cho bà tám kia nhàn rỗi không có chuyện
gì nhúng tay đến chuyện của chúng ta.”
Khuyến khích đưa mỹ nhân muốn xem chuyện cười của ta đúng không, nằm
mơ đi! Để ta xem chuyện cười của Chu gia các ngươi trước, còn muốn đi Vũ
lâm quân ư, nằm mộng ban ngày!
Thời gian một tuần nháy mắt đã qua, trong chớp mắt là nghênh đón ngày
diễn tập binh, tin tức này thậm chí cũng đã truyền ra ở tầng lớp bình dân, thôn
trang của Tiếu gia bị bao phủ bởi cả một đống người.
Đầu tiên mọi người muốn nhìn xem tiểu tướng quân người có thể giải quyết
rắc rối vấn đề Tây Nam Di nhiều năm đó có dáng dấp thế nào, có phải có bộ
dạng dạ xoa ba đầu sáu tay hay không.
Mà đến, nghe nói hoàng tử đến tận nơi làm trọng tài phán xử, cho dù không
vào được thôn trang xem tỷ võ, ở bên đường thuận tiện xem các hoàng tử như
thế nào cũng thật sự có ý tứ, ít nhất khi rảnh rỗi còn có chuyện để nói.
Mấy hậu duệ quý tộc đứng đầu kia cũng không làm cho mọi người thất vọng,
lúc sắp đến thời gian làm ầm ĩ lợi hại nhất là Tam hoàng tử, Lục hoàng tử cùng
với Thất hoàng tử, thậm chí ngay cả Cửu hoàng tử còn chưa đủ mười sáu tuổi
chưa phân biệt được sự vụ cũng tới xem náo nhiệt.
Đại Tề vốn là đất nước rất tiến bộ, vì vậy, khi các hoàng tử lên đường chỉ
phái người mở đường không quét đường phố, hoặc là nói, mấy vị hoàng tử còn
chưa cạnh tranh ra kết quả đang nắm bắt tất cả cơ hội tranh thủ lấy tư cách
chính trị, dân ý, bọn họ cũng không muốn bỏ qua.
Vài người đều cưỡi con ngựa cao to, từ phủ đệ một đường chạy chầm chậm,
ăn mặc như Trạng Nguyên hoặc như tân lang diễu phố khiến cho dân chúng
xem đủ.
Lục hoàng tử do Hoàng quý phi sinh ra thật sự không vui khi bị người xem
như con khỉ mà quan sát, muốn khiêm tốn ngồi xe ngựa đi thôn trang Tiếu gia,
lại bị thủ hạ mưu trí tận tình khuyên bảo: “Lục Lang đừng cho rằng ý của dân
chúng là râu ria mà chỉ coi trọng đại tộc thế gia, không biết, nước có thể nâng
thuyền, cũng có thể lật thuyền, Thiên gia quyết định cũng sẽ tính ở ý dân.”
“Được người xem một chút là có thể có nhiều người ủng hộ hơn? Chuyện
cười.” Lục hoàng tử mặc áo bào cổ tròn thêu chỉ vàng bày ra bộ dạng không
kiên nhẫn.
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“Tâm tư của Thánh thượng thế nào không ai biết, Lục Lang không ngại thử
hơi bộc lộ chút mặt thiện của mình, để Thánh thượng biết ngài nguyện ý thân
cận với dân chúng, nguyện ý đi tìm hiểu khó khăn của dân gian.” Mưu sĩ trả lời
như vậy, hắn luôn cảm giác chủ tử mình cao ngạo ngưỡng đầu nhìn trời quá
nhiều, thiếu hụt tinh thần nhiệt tình, đi ra ngoài mà thân thiện thì dù sao cũng
không gì tốt hơn.
Tiếu Dương ở trong thôn trang chờ các vị hoàng tử giá lâm, biết được ba vị
hoàng tử anh tuấn hoặc lãnh diễm hoặc ung dung thu hoạch được một đống hoa
tươi trái cây của tiểu nương tử ném cho ở dọc đường đi thì không khỏi chê cười.
Nếu người nắm quyền cao nhất đều chỉ biết làm vẻ bề ngoài như vậy, chẳng
phải là quốc gia không giống quốc gia? Dân giàu nước mạnh, lớn mạnh con khỉ,
quân giặc đe dọa biên cảnh, những hoàng tử bán mặt kia là có thể làm được
sao?
“Tiếu tướng quân có thể nói trước cho ta biết những thao tác trong buổi diễn
tập sau đó được không? Xem ra, đây không phải là phương trận chạy nước rút
đối kháng tầm thường đâu nhỉ?” Cửu hoàng tử tới thôn trang trước một bước
đang cùng đứng trên lầu cao với Tiếu Dương, quan sát rừng rậm dãy núi, con
sông và vách đá được cố gắng mô phỏng ra ở trên đất bằng phía dưới, hỏi.
Trên khuôn mặt nhỏ nhắn thon gầy kia tràn đầy tò mò, con ngươi màu rám
nắng dưới ánh bình minh có vẻ lóe sáng khác thường.

Chương 58
Diễn Tập Dã Chiến

Đ

ối mặt với câu hỏi của Cửu hoàng tử, Tiếu Dương nhìn vẻ mặt nghiêm

túc có chút không phù hợp với số tuổi của đối phương thì có một chút sững sờ,
hắn tưởng rằng tiểu hoàng tử này chỉ tới ‘giả bộ đánh đấm’, hôm nay nhìn thấy,
chẳng lẽ người này mới là người nghiêm túc hiểu chuyện nhất?
“Phương trận tác chiến đánh thẳng vào dường như thích hợp với bãi bùn,
bình nguyên, thảo nguyên rộng lớn, đây đúng là phương thức tác chiến thường
thấy trước mắt nhất, thậm chí bao gồm công thành cũng không thể rời bỏ quân
trận chạy nước rút.”
Tam lang nói đến đó thì dừng lại, chỉ vào rừng rậm phía dưới trầm giọng
nói: “Nhưng mà, tác chiến phải do tình hình, Điện hạ cảm thấy nơi này thích
hợp cho kỵ binh trang bị hạng nặng đánh thẳng vào hoặc xếp thành hàng chém
giết sao?”
Cửu hoàng tử lắc đầu một cái, rất thanh tỉnh trầm ngâm nói: “Đường quá
chật, quá dốc, không thích hợp cưỡi ngựa, xếp thành hàng dường như cũng
không thể.”
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“Cho nên địa khu ở Tây Nam Di vẫn khó có thể ổn định, có quan hệ rất lớn
với địa thế phức tạp dễ thủ khó công, giáo trường này chính là mô phỏng theo
hình dạng bề mặt như bên kia.” Tam lang đã tính trước khẽ mỉm cười: “Hôm
nay diễn tập chính là muốn cho mọi người cùng nhau tới nghiên cứu tường tận,
rốt cuộc phải đánh trận ở loại địa phương này như thế nào.”
Cái gọi là nghiên cứu tường tận cũng chỉ là khiêm tốn, Cửu hoàng tử từ trên
nét mặt của Tiếu Dương là có thể nhìn ra đầu mối, hắn nhìn giống như trả lời
câu hỏi của mình nhưng trên thực chất lại không nói gì, chỉ là bày ra nét mặt
nguyện ý nói chuyện cùng nhau, báo cho chút việc cần chú ý mà thôi.
Đối với loại tình huống này, Cửu hoàng tử lại không cảm thấy thất vọng,
ngược lại cậu có thể từ trong câu trả lời của tam lang Tiếu gia cảm nhận được ý
tốt trong đó.
Hôm nay, thế cục trong Hoàng thành cũng không rõ ràng, ai cũng không biết
rõ tương lai kế vị là ai, vì vậy, người nóng lòng tìm chỗ đứng, hay người thông
minh cũng tuyệt đối sẽ đối xử với ai cũng như nhau không quá thân mật.
Trong lòng Cửu hoàng tử biết mình chỉ là hoàng tử sắp thành niên, Tiếu gia
cũng là phái thực quyền tay cầm trọng binh, thân là đích tử, Tiếu tam lang cũng
không đối xử với cậu quá qua loa cho xong mà còn rất nghiêm túc chỉ vào địa
hình phía dưới giới thiệu phong thổ biên giới tây nam, thái độ này đã coi như
không tệ rồi.
Vốn Tiếu Dương chỉ xem loại sách ‘Tây Nam di chí’ nên hơi lý luận suông,
nhưng sau khi trí nhớ dung hợp hắn lại phát hiện một nửa linh hồn nhỏ bé kia
của mình chính là tay lõi đời sống ở địa khu rừng rậm Tây Nam đến tám chín
năm, nói đến chuyện bên kia dĩ nhiên là hạ bút thành văn.
Dù là cách khoảng thời gian mấy trăm năm, thế nhưng câu chuyện xưa
truyền thuyết kia thì vẫn tồn tại, địa mạo và phong tục man di cũng sẽ không
xảy ra thay đổi nghiêng trời lệch đất, không làm khó được Tiếu Dương.
Hắn lấy chút ít kiến thức về bò núi đao, lễ hội đốt đuốc, lễ tạt nước ở địa khu
Tây Nam Di giải thích sinh động như thật, khiến Cửu hoàng tử nghe mà như
chính mình đang ở hiện trường vậy.
Lại nói, cái từ man di này hắn càng nói càng cảm thấy không xuôi tai, mang
theo nhiều nghĩa xấu không tốt, người ta là ‘dân tộc thiểu số’ nhiệt tình dâng
trào lại thuần phác khả ái.
Rảnh rỗi trò chuyện như vậy, toàn bộ một canh giờ nhanh chóng trôi qua, lúc
này chư vị vương công đại thần mới từ từ ngồi vào vị trí của riêng mình, nghe
nói ba vị hoàng tử cách không xa, sắp giá lâm.
Về phần một trăm tám mươi Huân Vệ, ngược lại bọn họ tới thật sớm, trời
vừa sáng mặc khôi giáp chói mắt, cưỡi đại mã cao lớn, chỉnh tề xếp thành hàng
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diễu võ dương oai ra khỏi thành, trước khi Cửu hoàng tử lên tầng lầu đã vào
chiến trường mô phỏng thực địa với diện tích gần một trăm mẫu khảo sát rồi.
Vào năm ngày trước, Tiếu Dương đã mời bọn họ tới làm quen địa hình, tránh
cho sau khi toàn thắng bị chỉ trích mượn địa thế cho dễ thắng mà không dùng vũ
lực, thiệp mời trực tiếp đưa tới đã ở trong tay ngũ lang Chu gia người được
Thánh thượng bổ nhiệm làm người lãnh đạo trong lần diễn tập này.
Đáng tiếc, vị Tả lang tướng này bảo thủ hoặc là nói hắn ta khinh thường cho
người ta ân huệ, vẫn kéo tới sáng sớm ngày quyết chiến mới cho toàn đội thành
viên đến xem.
Vừa sáng sớm đã nhìn thấy một đội kỵ binh trọng giáp kia chần chừ ở ngoài
rừng cây mà không vào, Tiếu Dương lập tức cười khẽ. Trong rừng rậm, nói
chuẩn xác là khu rừng mưa nhiệt đới này có thể cưỡi ngựa sao? Đường hẹp
quanh co nhiều nhất là có thể cho ngựa đi chạy chầm chậm, đừng hy vọng có
thể có tác dụng lớn, hơn nữa những con ngựa này còn cao to đã thế còn mặc
khôi giáp nữa!
Được rồi, ta đây chỉ mô phỏng rừng mưa, cây cối tạm thời trồng cũng khác
nhau, độ dày tuyệt đối cũng giống địa khu Tây Nam, nhưng nếu có thể gọi là
“mô phỏng theo” thì dù thế nào cũng có năm ba phần tương tự chứ nhỉ?
Con của Binh Bộ thượng thư Tương Vũ quận vương nhìn tình hình này trực
tiếp mắng: “Con bà nó, địa phương quỷ quái này có thể cưỡi ngựa mặc trọng
giáp sao?! Vũ khí cũng không vừa tay, rừng cây dày đặc như vậy trường thương
vung thế nào? Giơ lên gõ tay mình à?! Ai làm chuyện này, sao không đề cập tới
chuyện đến khảo sát trước hả?”
Câu nói sau cùng là điển hình chỉ cây dâu mà mắng cây hòe, tức giận đến
mức làm cho cả người Chu ngũ lang thấy khó xử, sắc mặt biến thành màu đen,
ép buộc mình coi thường những ánh mắt khinh bỉ tầm mắt kia phân phó mọi
người xuống ngựa sửa chữa, lập tức cột ngựa cởi khôi giáp.
Trịnh Cung Lượng kia vốn là đệ tử tôn thất, vốn muốn vào nhất doanh thân
vệ, chẳng qua là lúc đó bên kia vừa vặn đủ nhân số, hắn lười phải chờ nên vào
Huân Vệ, sau đó quen thân với binh sĩ rồi nên cũng chẳng muốn đổi lại.
Vốn là cuộc sống côn đồ giết thời gian mà thôi, Trịnh Cung Lượng cảm giác
mình ở chỗ nào cũng giống nhau, Chu ngũ lang lại không nghĩ như vậy, ai lại
thích ở dưới trướng của mình có một đại gia không thể chửi lại, cũng không
chọc nổi chứ? Hơn nữa vị đại gia kia vừa gặp phải chuyện khó chịu là thích lớn
tiếng kêu la, làm cấp trên hắn ta rất khó chịu.
Phụ thân của Trịnh lục lang là Tương Vũ quận vương đệ đệ của kim thượng,
mặc dù khác mẫu thân nhưng mẫu thân của hai người cũng là tỷ muội thân thiết,
hơn nữa năm đó hai tỷ muội này ở trong cung nâng đỡ lẫn nhau quan hệ hòa
hợp, bàn về quan hệ thân sơ thì nhà hắn cũng chỉ kém nhà Vĩnh An vương một
chút mà thôi.
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Nghiêm chỉnh mà nói, Chu ngũ lang thân là Tiểu Cữu Tử của Vĩnh An
vương thì với Trịnh lục lang cũng xem như người thân, chỉ tiếc tỷ hắn ta chỉ là
kế thất, còn là một kế phi không thể nào được sủng ái, không lọt vào được mắt
của con Tương Vũ quận vương. Ngược lại, Thanh Giang Quận chúa và Tương
Vũ Quận Vương phi lại là khuê mật, đặt lên bàn cân là đã biết cao thấp rồi.
Nghĩ tới đây trong lòng Chu ngũ lang càng chán ghét, thầm nói: “Tiểu tử
này, sẽ không phải là làm mật thám của Tiếu gia cố ý tới phá chứ?”
Trong lúc hắn ta đang thầm mắng trong lòng thì Tiếu Dương nở nụ cười thật
tươi đi tới hàn huyên, sau đưa bản đồ chi tiết của giáo trường còn rất tốt bụng
giới thiệu: “Nơi này không thích hợp mặc trọng giáp, hơn nữa diễn luyện sau đó
cần dùng vũ khí đặc chế, cho nên, đặc biệt vì chư vị chuẩn bị áo giáp và tất cả
dụng cụ.”
Nói xong hắn vỗ tay cho thuộc hạ mang các loại vũ khí trang bị, cung nỏ,
thương ngắn, đại đao v.v... đầu tên và đầu thương đều được tháo rời, bao gồm
trên lưỡi đao cũng quấn quả bông mềm, đề phòng đả thương người.
Kỳ lạ chính là, quả bông mềm đều bị nhuộm thành màu đỏ, áo giáp bên
ngoài là bao quanh mảnh vải rách màu nâu xanh.
“Đây là vật gì?” Chu ngũ lang chỉ vào đầu mũi tên màu đỏ hỏi.
“Thuốc nhuộm.” Dưới tầm mắt nghi ngờ của tất cả mọi người, Tiếu Dương
tiện tay nâng một đầu mũi tên trong đó lên khẽ cọ lên áo giáp, phía trên dính
một ấn ký màu đỏ, “Dùng để ghi chép phần trăm tổn hao trong trận chiến.
Trong đối kháng mô phỏng nếu bị dấu màu đỏ này ở chỗ hiểm thì sẽ là ‘tử trận’,
cần lập tức tự động thối lui khỏi trận diễn tập, nếu bị không quá năm lần ở
những chỗ không nguy hiểm thì là ‘bị thương’, vẫn có thể tiếp tục giết, nhưng
sau khi kết thúc diễn tập cần nhét vào phạm vi thống kê, tương đương tỉ lệ chết
trận khi đánh trận thực tế.”
Cần phải biết, trong chiến đấu thực tế mất máu quá nhiều cũng sẽ chết
người, cho dù không chết cũng sẽ biến thành tàn phế, nghiêm chỉnh mà nói, cái
gọi là “tỉ số tổn hại trong chiến tranh” trừ nhân số tử vong ra, bị thương và vũ
khí tiêu hao cũng phải tính toán ở bên trong.
Còn về việc tiến hành diễn tập thế nào, tam lang lấy ra bản kế hoạch đã được
Thiên gia thông qua, để cho thủ hạ cao giọng đọc một lần: “Đầu tiên giả thiết
hai đội quân, một là quân chính quy của triều đình, một là phản nghịch của Tây
Nam Di. Có thể lựa chọn phương thức diễn tập, một, triều đình phái binh xông
vào cứ điểm phản nghịch, tiến hành trận tiêu diệt; hai, phản nghịch đánh thẳng
vào triều đình dùng thế vừa tấn công vừa phòng thủ; ba, hai phe hỗn chiến khó
nhường nhịn hoặc là nói gặp nhau khi nào thì đánh nhau khi đó. Thời gian diễn
tập mỗi lần là một canh giờ, hoặc đến khi toàn thể tử trận mới dừng lại.”
Các hoàng tử đứng ở trên lầu cao làm trọng tài, về phần ai là binh ai là phỉ,
cũng có thể do bọn họ chỉ định hoặc rút thăm.
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Sau khi giới thiệu quy tắc trò chơi, Tiếu Dương xin mời bọn họ tự động dò
đường, mình thì đi tiếp đãi Cửu hoàng tử, lúc gần đi còn quay người lại nhìn
mảnh vải rách bọc áo giáp, hơi tiếc nuối. Đây được xem như là ‘áo chống đạn’
nhỉ? Thật ra thì, nếu cho nhiều chút thời gian hắn có thể làm ra loại áo ‘rằn ri’
giống rừng rậm, vậy thì càng chơi càng có cảm giác rồi.
Chờ sau khi mọi người đến đông đủ Tiếu Dương sai người đưa tới trà bánh,
thịt lót dạ, thừa cơ lại giải thích với các chư vị vương công đại thần chút quy tắc
của “Trò chơi”.
Một ít đại đội Huân Vệ cũng đã khảo sát tốt lắm rồi, trở lại trên đất trống nơi
cửa ra vào xếp thành hàng, Từ Hằng Ninh thì mang theo tám mươi Tiếu gia
quân đứng ở một bên, hai đội người đứng quan sát thầm đánh giá lực chiến đấu
của nhau.
Chu ngũ lang âm thầm vui vẻ, Tiếu tam lang lại giảm bớt hai mươi người,
chênh lệch số người càng lớn càng có lợi, hơn nữa, cảm thấy trong tay đối
phương cũng không có người cao lớn khỏe mạnh gì cả, đứng ở một bên còn có
người khom người lưng gù, dường như so với uy danh hiển hách trong truyền
thuyết cũng không tương xứng lắm.
Đang xem chừng, Tiếu Dương cười híp mắt đi lên tạ lỗi nói: “Phải uất ức Tả
lang tướng đối kháng với phó tướng của ta rồi, thật xin lỗi, tha lỗi, tha lỗi!”
Là nam nhân Tiếu gia duy nhất ở kinh thành, tam lang còn gánh vác chức
trách chiêu đãi tân khách, giải thích, quả thật không có cách nào giám sát và đốc
thúc tác chiến, thế cho nên chính ngũ phẩm Tả lang tướng chỉ có thể đối chiến
với Phó tướng hàng đầu nhưng chỉ là Chiêu Vũ Giáo úy lục phẩm Từ Hằng
Ninh, thật là, thua thiệt.
Sau khi nói xong lời khách sáo, là nên thương lượng rốt cuộc phải đánh thế
nào, mọi người nhất trí nhìn về phía ba vị hoàng tử đã trưởng thành kia.
“Nếu Tiếu tướng quân tự động xin đi giết giặc, vậy nhất định là có phần tâm
đắc biết làm thế nào để chống đỡ tập kích của man di rồi.” Tam hoàng tử vóc
người cao gầy gương mặt mỹ lệ là người nhiều tuổi nhất trong ba hoàng tử dẫn
đầu mở miệng, “Vậy thì mô phỏng đánh thẳng vào chỗ công thủ của phản
nghịch, các ngươi là bên thủ. Lục đệ, Thất đệ thấy thế nào?”
“Tam ca nói rất đúng.” Lục hoàng tử mặc hoa phục hơi mập có giảm giác
lạnh nhạt với tất cả, đối với chuyện ca ca mình vượt lên trước làm ra an bài có
chút bất mãn. Dù hắn có lớn tuổi hơn nhưng mẫu thân của mình là Hoàng quý
phi, dựa vào gì mà đều muốn vượt lên trước mình?
Lúc Lục hoàng tử bực mình, thì Thất hoàng tử ôn tồn nho nhã ở bên cạnh lại
cười nhạt, gật đầu nói: “Vậy thì bắt đầu đi, mong đợi biểu hiện của chư vị.”
Chu ngũ lang tuân mệnh cho cả đội dưới tầng lầu chuẩn bị, lại phát hiện Tiếu
Dương không nói một lời làm ra mấy cái dấu tay với Từ Hằng Ninh đang đợi
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lệnh ở phía dưới, đối phương lập tức chỉ vào hai ba điểm không cùng phương vị
trên bản đồ... Ra dấu tay, sau đó vung tay lên lập tức dẫn tướng sĩ thủ hạ bước
nhanh vọt vào rừng cây.
Tám mươi người của Tiếu gia quân này từ đầu chí cuối đều im ắng yên tĩnh,
không chỉ không nói chuyện, đến tiếng bước chân cũng vô cùng nhỏ!
Khi bọn họ đứng không đủ cao lớn, lúc đi cũng khom người cong chân,
nhưng người trên lầu cao vây xem lại phát hiện những người này tiến vào rừng
nhiệt đới không lâu thì bóng người đã trở nên mơ hồ, bước chân kia dường như
đặc biệt giống trong hoàn cảnh con mèo chạy trốn, dường như bọn họ còn dùng
lá cây làm ngụy trang, làm cho người khác phải trợn mắt há hốc mồm - thời
khắc này khiến cho mọi người đang quan sát cuộc chiến cũng cảm thấy tính bí
mật rất mạnh, huống gì là hiện trường đối chiến?
Chu ngũ lang chia ra ba đường tiến vào rừng cây, nhìn dáng dấp hình như
chuẩn bị cho hai đội hơn hai mươi người làm quân tiên phong nhanh chóng
đánh bất ngờ đánh nghi binh bình thường, Tả Lộ là chính có gần một trăm
người, Hữu Lộ là phụ có sáu mươi người.
“Loại hoàn cảnh rừng rậm này thảm thực vật rậm rạp dễ ẩn dấu thân hình,
thay vì đối kháng chính diện, không bằng lợi dụng hoàn cảnh tiến hành ẩn núp,
sau đó thừa dịp bất ngờ tiến hành phục kích.” Tiếu Dương chứng kiến tình hình
sau đó nói như thế.
“...” Quan viên tam phẩm trở lên ở bên người hắn tạm thời cũng không lên
tiếng, cảm giác lời nói của Tiếu Dương có chút kỳ cục, nhưng lại sợ mình hỏi
không tốt dễ chọc cho người khác cười.
“Nhưng mà, đây không phải là chiến công thủ sao? Các ngươi thủ còn Huân
Vệ công mà.” Cửu hoàng tử nhỏ tuổi nhất, đối với lý niệm “Biết là biết, không
biết thì là không biết, là biết cũng vậy” của Khổng Tử quán triệt thẳng thắn
nhất, không hiểu là lập tức đặt câu hỏi.
Tiếu Dương nhìn vị hoàng tử nhỏ hơn hắn vài tuổi, trầm giọng nói: “Tiến
công, là phòng ngự hữu hiệu nhất, ‘bị động tử thủ’ nhiều khi cũng đồng nghĩa
với ‘chết’.”
Cửu hoàng tử đột nhiên sững sờ, sau đó yên lặng nghiêng đầu lại bắt đầu
xem chiến cuộc, dường như vẻ mặt hết sức tập trung, khẽ siết chặt quyền là tiết
lộ giờ phút này tâm tình cậu kích động thế nào. Bị động tử thủ tương đương với
chết? Hình như, có chút đạo lý...
Giờ phút này, Tiếu gia quân đã có một số người canh giữ xung quanh tòa
nhà gỗ “chỗ chỉ huy” được ghi chú ở trên bản đồ, Từ Hằng Ninh trấn giữ trong
quân, có bốn người bò lên trên mái nhà ở bốn góc nằm rạp cảnh giới, còn có
người tới gần các giao lộ khom lưng ẩn núp.
Còn lại hơn sáu mươi người là mười hai người một tổ rải rác trong rừng, lấy
tòa nhà gỗ làm tâm điểm theo như hình chữ bước di chuyển khuếch tán ra bên
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ngoài, thám báo mở đường, cung nỗ thủ đi theo ra bên ngoài hai mươi bước, sau
đó là chỉ huy hai tiểu đội tay cầm tấm thuẫn và đại đao, cuối cùng áp trận chính
là binh di chuyện.
Có một tiểu đội cần phải nhanh chân hơn tìm vị trí phục kích ngay tại chỗ bí
mật ở gần nhà gỗ, hoặc là nói tiểu đội Hữu quân của Huân Vệ chưa đi tới bên
trong đã gặp phải tiểu đội được phái đi dò xét đường rồi.
Kịch chiến giữa sáu mươi với mười hai người hết sức căng thẳng, trước một
khắc các vị khách xem còn cảm thấy kết cục giống như vừa xem là hiểu ngay,
kết quả không đợi cách xa nhau chỉ chừng một trăm bước hai đội đã chạm phải
nhau, Tiếu gia quân dò đường thám báo đã chắp tay sau lưng ra dấu tay bỉ hoa
sau đó cấp tốc rút lui, tiểu đội trưởng giống nhau không tiếng động ra lệnh, khoa
tay múa chân sau đó đội người này liền tản ra trốn vào trong bụi cây bên đường.
Bởi vì dọc theo đường đi Huân Vệ đều đang nói chuyện trao đổi, thậm chí
còn thỉnh thoảng tán gẫu, vì vậy, Tiếu gia quân im ắng yên tĩnh có thể trước một
bước phát hiện bọn họ, tiến tới ẩn nấp thân hình chậm rãi chờ đội Huân Vệ này
tới bên cạnh bọn họ.
Sau đó, liền triển khai “Tru diệt” thiên về một bên, mượn tiếng gió che chở
binh lính di chuyển kéo bốn Huân Vệ đi phía cuối, che miệng dùng chủy thủ
đâm một cái lên trên ngực của bọn họ, lập tức tử trận.
Sau đó nữa là chính phó tiểu đội trưởng (tiểu đội trưởng và phó tiểu đội
trưởng) để tấm thuẫn xuống, cầm đại đao trong tay nhanh chóng ‘vẽ’ lên cổ của
hai người... Sáu mươi người này một đường đi qua không tiếng động liền thiếu
đi tám chiến hữu, người cuối cùng mạo hiểm phạm quy “giãy giụa trước khi
chết” cố ý đá một cái thật mạnh vào trên thân cây, cảnh báo cho những người
khác.
Chỉ tiếc, đã chậm rồi.
Cung nỗ thủ bách phát bách trúng phòng ở phía trước đã bắn ra hai lượt khi
bên phía Huân Vệ còn chưa kịp làm hành động gì, lập tức đánh chết tám người,
kéo chênh lệch số người xuống còn bốn bốn và mười hai, đồng thời binh di
chuyển cũng đánh ‘trọng thương’ ba người, sau đó đội Tiếu gia quân này xoay
người bỏ chạy, vừa đánh vừa lui không lâu lắm đội Huân Vệ còn lại hơn bốn
mươi kia lại lọt vào vòng phục kích của tiểu đội khác.
Sau khi bị phục kích hai mươi bốn chỉ còn lại ba mươi hai, rồi tiếp tục giảm
xuống... Kết quả rất rõ ràng, Tiếu gia quân chỉ có ba người bị vết thương nhẹ,
hai người trọng thương là có thể tiêu diệt toàn bộ tiểu đội sáu mươi người này.
“Kệ con bà hắn! Lão tử đây ra quân chưa thắng trận đã chết!” Trịnh Cung
Lượng ngồi dưới đất sờ soạng cổ lại đấm rơm phát tiết oán khí, sau đó nhìn
huynh đệ đang đau khổ xung quanh cười khổ nói, “Chúng ta có kiên trì được hai
khắc hay không? Có hay không?”
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“Hình như, chưa tới hai khắc?” Có người cũng mang vẻ mặt đau khổ trả lời,
liên tiếp oán trách: “Con bà nó thật dọa người!”
“Tiếu tam lang kia, hắn thật trâu bò!” Trịnh Cung Lượng cắn răng nghiến lợi
nói: “Ta cũng không tin mình thật sự kém như vậy, tuyệt đối là phương pháp
huấn luyện không giống nhau tạo thành! Chúng ta đã luyện qua cắt cổ người từ
phía sau chưa? Cả đám đều ngu ngốc, như đấm vào đống cỏ khô, đá vào tảng
đá.”
Bị chết quá oan mà, rất nhiều người không phục, lập tức có người nói: “Khụ,
bọn họ cũng quá hèn hạ rồi, phải không?”
Tên còn lại lạnh lùng nói: “Trên chiến trường ai quản ngươi có hèn hạ hay
không? Còn sống gọi là anh hùng chết chính là thi thể, dù sao, ta cũng phục
rồi.”
...
Trên lầu cao, Tiếu Dương cũng không thấy đám “Thi thể” kia tranh luận,
nhưng vừa bắt đầu hắn đã dự liệu được kết quả này. Đối mặt với loại tình thế
thất bại áp đảo toàn bộ bị diệt này, có người sẽ oán giận thậm chí ghét hận đối
thủ, có người lại sẽ khâm phục thậm chí ngưỡng mộ đối phương, nếu không thì
loại từ “thần tượng” này từ đâu mà ra.
Hơn nữa, còn có nội ứng ở trong đó quạt gió thổi lửa, giúp một tay tuyên
dương Tiếu gia quân.
Thấy trận chiến này, hắn chỉ khẽ mím môi cười một tiếng, giải thích: “Đây
cũng là bình thường, trước tiên tìm người, sau đó mai phục, sau đó nữa lấy tốc
độ như tia chớp cho kẻ địch sự đả kích mang tính chất hủy diệt.”
“Tả lộ quân sẽ làm thế nào? Người bên kia nhân số nhiều hơn.” Có người
không nhịn được mở miệng hỏi.

Chương 59
Tranh Giành Đại Tẩu

Đ

ối mặt với câu hỏi của người đứng xem, Tiếu Dương thản nhiên hỏi

ngược lại: “Mười hai so với sáu mươi cũng có thể giành thắng lợi, chẳng lẽ, sáu
mươi so với hai trăm còn có thể thua sao?”
Mọi người nửa tin nửa ngờ với quan điểm của hắn, đặc biệt là Tào Trung
Lang tướng thủ lĩnh Huân Vệ càng thêm không muốn thừa nhận mấy phen thất
bại không thể tránh được, chỉ đen mặt lại hừ lạnh một tiếng: “Chỉ là trùng hợp
thì xem mình thắng lợi rồi hả?”
“Vậy chúng ta cứ mỏi mắt mong chờ?” Tiếu Dương nhàn nhạt cười một
tiếng, bày ra bộ dạng khách khí.
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Căn cứ vào thông tin, vị Tào Trung Lang tướng này và Tề Chiêu Nghi thân
mẫu (mẹ ruột) của Thất hoàng tử là đã ra khỏi thân thích “ngũ phục”(1) rồi, bề
ngoài nhìn hai người không quan hệ nhiều lắm, nhưng sau lưng như thế nào
cũng không ai biết, tất nhiên khi tam lang nói chuyện cần hơi khách khí một
chút, tránh cho đắc tội tất cả mọi người.
Mọi người không hề tán gẫu nữa, đưa mắt trở về trận chiến bên dưới.
Chỉ thấy Tả Lộ quân Huân Vệ đang vòng vèo bên ngoài muốn đi tới bên
cạnh cứ điểm, nhưng chỉ có hai mươi quân bình thường là cố ý đạp bước chân
nặng nề chạy nước rút đánh nghi binh vào “chỗ chỉ huy”, cũng gặp phải một
tiểu tổ bốn người khác, hai tổ kịch liệt đối kháng tiếng vang rung động bầu trời.
Tiếu gia quân này đã hội hợp hai mươi bốn người lại không giống như mọi
người phỏng đoán, sau khi nghe được tiếng vang thì sẽ vội vàng phóng tới cứu
viện, mà là trực tiếp lui về bên trong.
“Trong rừng rậm, tình hình quân địch không dễ thấy rõ, trước khi xuất chiến
đã có ước định, gặp gỡ đội quân lớn không có cách nào chống đỡ thì dưới tình
huống nào cũng cần phải phát tiếng cảnh báo.” Tiếu Dương giải đáp nghi vấn
giải hoặc giống như nói cho mọi người, “Nếu không có tiếng thổi còi, tất nhiên
bọn họ sẽ không tùy tiện nhúng tay cứu viện, để tránh trúng kế giương đông
kích tây.”
“Bốn đối hai mươi, đây là?” Thất hoàng tử lộ vẻ không đành lòng, cảm thấy
bốn chiến sĩ kiên trì đánh này không khác nào đang chịu chết.
“Có lúc, hy sinh cần thiết là đáng giá.” Tam hoàng tử vỗ đệ đệ mình một cái,
có chút khinh thường cho rằng lòng dạ hắn từ bi hoặc là không quả quyết.
Tiếu Dương âm thầm nghĩ “Nếu chỉ vì bảo vệ tính mạng mình không để ý
chiến cuộc, thứ người như thế quả thật không có tác dụng lớn.”
Chỉ là, không biết rốt cuộc cảm xúc “Không đành lòng” của Thất hoàng tử là
thật sự hay biểu hiện giả dối dùng để mê hoặc huynh trưởng hắn? Cần phải biết,
thế của mẫu tộc Tam hoàng tử yếu nhưng chiếm một “Trường”, cũng có chút
công tích; Lục hoàng tử có số tuổi ít hơn thì mẫu thân cũng là Hoàng quý phi
chấp chưởng nội cung, thế lực gia tộc cũng không thể khinh thường, rất có thể
tương lai không lâu sẽ chiếm vị trí “đích” (dòng chính); năm gần đây Thất
hoàng tử có lực lượng mới xuất hiện, mặc dù cũng lôi kéo được chút thế gia,
muốn khẳng định chính mình là nhân vật “Hào hoa phong nhã tính khí rất tốt”,
được quyền thần yêu mến, nhưng có người phụ thân nào sẽ thích “nô đại khi
chủ” (bên dưới bắt nạt, lấn áp, lừa dối chủ) chứ?
Dùng ký kết ngầm nhượng bộ để được lên ngôi, người như vậy thật sự có thể
làm Hoàng đế tốt sao? Tiếu Dương có chút nghi ngờ, thật ra thì, hắn thích người
có tính chính trực hơn, như số ít người ở dưới trướng hắn, nói là chịu chết,
nhưng trước khi chết cũng phải kéo thêm mấy người xuống nước mới đủ vốn.
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Có thể nói, bọn họ biểu hiện đặc sắc đến làm cho người ta không khỏi ghé
mắt, đầu tiên là từ xa lợi dụng cỏ cây lấy tư thế nằm quỳ phục kích, ba vòng
cung nỏ bắn nhanh sau đó thay đổi chiến cuộc xuống còn bốn so với mười ba,
rồi sau đó bọn họ lại vứt bỏ tên dùng đại đao dũng mãnh giết địch, một nam tử
cao lớn trong đó có lực lượng cực lớn, dùng rìu lấy một địch ba còn không rơi
xuống thế hạ phong.
“Hãn tướng mang theo sức lực tốt...” Ngồi ở trên đài cao, Thượng thư Thôi
Thừa Tổ thay thế phụ thân mình tới xem không khỏi nỉ non như thế, đến đây rốt
cuộc ông đã tin chuyện Tiếu Dương mang theo mấy ngàn người dám đi đánh
đám Nhung Khấu gần như gấp mười lần với mình, không chỉ có chiến còn toàn
thắng rồi.
Chỉ là, người dùng rìu kia sao thấy quen mặt thế?
“Phụ thân thường dạy ta: gặp phải nghịch cảnh càng cần phải dũng mãnh
bước thẳng lên trước, đụng một cái có lẽ còn có hy vọng chiến thắng, một khi
lùi bước thì tương đương với buông tha. Đây cũng là nguyên tắc làm theo của
quân tốt dưới trướng ta.” Tiếu Dương khẽ mỉm cười, lại chỉ về tướng sĩ kịch
chiến đằng trước giới thiệu, “Trong đó có một vị chiến sĩ là mới gia nhập chưa
từng trải qua chiến trường chân chính, không ngờ cũng có thể dũng mãnh như
thế.”
Mọi người nghe xong, tất nhiên có người tò mò hỏi: “Người nọ là?”
Tiếu Dương quay đầu lại hí mắt cười một tiếng, ánh mắt quét qua gia chủ
Thôi gia, chậm rãi trả lời: “Đại cữu tử của ta, Thôi Văn Khang.”
Nghe hắn nói như vậy, hai mắt của Thôi Thừa Tổ không khỏi đột nhiên trợn
lên - Thôi Văn Khang?! Khi nào thì đứa cháu của mình có loại khả năng này?
Chỉ mới hơn nửa năm không gặp mà thôi. Lúc nó ở kinh thành quả thật thường
gây chuyện, hơi sức cũng không nhỏ, nhưng một thân võ nghệ này... Chẳng lẽ,
là ở vùng biên cương học được? Bởi vì Tiếu gia?
Đúng rồi, thời gian trước mới ban bố lệnh thi võ cử, có lẽ Tiếu gia đã sớm
biết trước, nghe nói chất nhi này định ghi danh giải thí mùa thu, có lẽ, nó đi theo
trở lại nói là tham gia quan lễ của Tiếu tam lang, cũng thật sự có nguyên do này
trong đó.
Không đợi bắt đầu khảo thí, tìm cơ hội nở mày nở mặt ở trước mặt mấy
hoàng tử, chư vị đại thần - đây thật sự là mưu đồ tốt! Gia thế lại thêm khả năng
và cơ hội, kể từ đó, nó tiến vào kỳ thi mùa xuân hẳn là ván đã đóng thuyền.
Khi Thôi Văn Khang cùng với các chiến hữu lấy một địch bốn hăng hái
chiến đấu đẫm máu thì đồng thời còn vừa đánh vừa rút lui thì lại có bốn Huân
Vệ ‘tử vong’, hơn nữa là gặp được đội quân chủ lực chừng một trăm người, sau
khi bốn người thổi còi cảnh báo thì đều sử dụng phục kích, quấy nhiễu, đột
kích, rút lui kết hợp với chiến thuật.
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Rất khác biệt với sự đi liều mạng bình thường.
“Trong rừng rậm, sau lưng các chiến sĩ không có dân chúng phải bảo vệ,
không có thành trấn phồn hoa không thể bị phá hủy, cho nên, cũng không cần tử
thủ một chỗ. Tuy là chiến dùng công thủ, nhưng chủ yếu nhất vẫn là cần tiêu
diệt sinh lực đối phương, cho nên...” Tiếu Dương nói đến thế thôi không nói
thêm gì nữa.
Ánh mắt tốt đều có thể nhìn thấy Tiếu gia quân phía dưới tiến hành với Huân
Vệ các loại vòng quanh, bọc đánh, các loại quấy nhiễu, phân chia, tách bọn họ
ra từng đội nhỏ từng đội nhỏ, sau đó từ từ ‘xơi tái’ hai cánh cùng phía sau.
Đợi đến khi quân Huân Vệ đánh thẳng vào nơi phụ cận đóng quân thì đã
không còn tới bảy mươi người, sau đó lập tức lại trúng hai lần mai phục, chỉ còn
lại bốn mươi người được Tả lang tướng lãnh đạo xông thẳng về trước, chuẩn bị
đi đốt lương thảo và kho hàng của đối phương.
Nếu đã là cục diện thất bại, thì tốt xấu vẫn phải làm ra chút chiến tích, nếu
khôn thì quá khó chịu.
Kết quả, trận chiến rừng rậm vào lúc cuối cùng biến thành trận huyết chiến,
chư vị vương công đại thần vươn cổ ra cũng không thể nhìn rõ ràng, chỉ nghe
Tiếu Dương giải thích “Vách tường, góc tường, cửa sổ” nhân tố quyết định chờ
phụ kích cuối cùng.
Không tới thời gian một phút, phía trên ở “nơi đóng quân” dựng lên cờ hàng
tuyên bố kết thúc, chờ đám Huân Vệ từ bên trong rừng rậm đi ra khu vực sân
trống tập họp thì ủ rũ cúi đầu khắp nơi chán nản cùng với mặt xám mày tro, so
với Tiếu gia quân tinh thần ngẩng cao tạo thành khác biệt rõ ràng.
Tả lang tướng có kích động muốn khóc, lương thảo cũng còn chưa thấy đã bị
diệt, toàn quân bị diệt! Vậy đó hoàn toàn là một bẫy rập, con bà nó, còn dùng cả
phòng ốc đến mai phục!
Trực tiếp đưa đến tổn hại hơn cả một đấu với mười ba, Huân Vệ tử trận hơn
một trăm sáu mươi, Tiếu gia quân chỉ có mười hai.
Trừ bọn họ dùng loại phương pháp đánh lén không đủ quang minh chính đại
này ra, quả thật không thể bắt bẻ.
Mà đánh giặc cũng không phải là quyết đấu, tất cả đều vì thắng lợi, có thủ
đoạn gì không thể dùng đây? Có quang minh chính đại hay không hoàn toàn
không quan trọng, có thể chiến thắng hay không mới là mấu chốt nhất.
Bởi vì một lần chiến phòng thủ này chỉ mất thời gian một canh giờ, thời gian
dài, người xem càng hăng hái, vì vậy, sau thời gian nghỉ ngơi chỉnh đốn ngắn
ngủi, Huân Vệ không phục quyết tử chiến với Tiếu gia quân lần nữa.
Lần này, là Tiếu gia quân xông vào cứ điểm phản nghịch, tiến hành trận tiêu
diệt.
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Huân Vệ còn mong đợi đã quen thuộc địa hình sẽ khắc phục khó khăn sau
trận đánh với Tiếu gia quân, không biết, cái gọi là “Trận tiêu diệt” thật ra thì
chính là không để lại một ai.
Binh lính được Tiếu Dương huấn luyện ra chính là quân đội chân chính, sẽ
không cho kẻ nào thừa cơ lợi dụng. Nếu nói là trận trước đó bọn họ còn có chút
khách khí, vậy trận thứ hai này thì càng phát huy bí quyết phục kích đánh lén
trong rừng rậm dã chiến này vô cùng tinh tế, đây mới thật sự là toàn quân bị
diệt, Huân Vệ tử trận hơn một trăm bảy mươi tám, Tiếu gia quân chỉ có mười.
Hai trận vừa kết thúc, Chu Tả lang tướng mất mặt to, Tiếu gia quân giành
thắng lợi lớn, tất nhiên Thiên gia phải lau mắt mà nhìn loại phương pháp huấn
luyện rừng rậm “Huấn vì chiến, luyện vì dùng” của Tiếu Dương, đến Uyển Như
cũng bị tuyên triệu vào cung yết kiến Hoàng quý phi, bị mọi người lên xuống
trái phải vây xem cả một ngày.
Chuyện phái đi đóng ở Tây Nam Di cũng được quyết định, quan chức vẫn
chưa quyết định, thượng tầng vẫn còn đang tham thảo, vì vậy, phải đợi đến cuối
năm quan viên địa phương báo cáo công tác sau đó mới quyết định.
Tiếu Dương tiếp tục luyện binh, Uyển Như cũng bắt đầu suy nghĩ chuyện
Tây Nam Di, nàng cũng không thể lúc hành quân gấp gáp còn cầm bọc nhỏ theo
trượng phu đi nhậm chức, vừa tinh tế sửa sang lại hành trang, vừa tiếp tục tham
dự các loại tụ hội với danh hiệu ái thê của người tâm phúc của Thánh thượng.
Trong lúc nhất thời bao gồm ca ca Thôi Văn Khang cũng biến thành chạm
tay có thể bỏng.
Trong lúc diễn tập hắn thật sự vô cùng tỏa sáng, cũng coi như có tiềm năng
phát triển tiền đồ, muội tế lại có gia thế bất phàm bản thân không thể không có
công trạng gì được, Thôi Tương tuổi già yếu thế nhưng thanh niên như hắn sẽ
có chút cơ hội phát triển sức mạnh, vì vậy, người làm mai người gần như muốn
đạp hỏng cửa Thôi gia.
Thôi Văn Khang bày ra thái độ tập trung tinh thần vì võ cử, không thích nói
tới hôn sự.
Uyển Như lại có suy nghĩ khác. Tuy phụ thân không có ở đây, nhưng dù sao
còn có gia gia nãi nãi có thể làm chủ, chuyện làm mai cũng không thành vấn đề,
gặp mặt... Cũng không đáng để ca ca dùng đầu óc, còn không phải là nữ quyến
trong nhà đi làm, hơn nữa, hắn đã nở mày nở mặt trước mặt các hoàng tử, đã ở
trong lòng Thánh thượng, kỳ thi mùa xuân cũng không cần quá lo lắng.
“Ca, tuy có thể chờ đến kỳ thi mùa xuân để nâng cao giá trị, nhưng cũng
không trở ngại khi tìm hiểu nhà gái trước, miễn cho bị những cô nương không
chọc nổi kia cướp người.” Uyển Như bớt chút thời gian trở về nhà mẹ đẻ phân
tích nói rõ với Thôi Văn Khang.
“Muội xem trọng ai?” Thôi Văn Khang cũng không phải kẻ ngu, nghe muội
muội nói như thế là đã hiểu, ngộ nhỡ lên làm phò mã, đây chính là người không
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tiếp xúc được với thực quyền, còn không bằng đính hôn trước cho thỏa đáng,
giờ khắc này ở trong kinh do gia gia nãi nãi tuyển chọn còn tốt hơn để Trương
thị xuống tay.
“Aizz, chữ Bát (八) còn chưa chổng đít lên đâu, vậy làm sao có thể nói cho
huynh biết được? Hơn nữa, muội có nói cũng không thành được...” Quả thật,
trong lòng Uyển Như có một người rất hài lòng, lại không biết có thể đoạt nàng
ấy làm đại tẩu của mình hay không.
Tiểu nương tử này ở kiếp trước chính là đối tượng được mọi người hâm mộ,
nàng sinh ra ở thế gia nhà cao cửa rộng trước kỳ thi mùa xuân đã định thân với
thư sinh hàn môn, vốn là được phụ huynh coi trọng đối phương có tài hoa.
Lúc gia tộc muốn hối hôn nàng ấy lại làm việc nghĩa không chùn bước gả
cho, phu thê cầm sắt hòa minh nâng đỡ lẫn nhau, cho đến ba năm sau thư sinh
kia làm một chuyện kinh người thi đậu, rồi sau đó lại trôi nổi trong quan trường
ba năm, thư sinh được quý nhân thưởng thức rồi lại bởi vì tham dự tranh đấu
giữa hoàng tử mà mất mạng, vị tiểu nương tử kia lại giúp trượng phu dạy con
không xa không rời...
“Chờ muội tham gia mấy lần hội Thưởng Hoa nữa, chờ nhắm có cơ hội sẽ
lập tức nói cho tổ mẫu biết, tuy nãi nãi đã già nhưng không hồ đồ, chắc chắn rất
vui khi tôn nhi của mình lấy được người tốt.” Uyển Như tính toán như thế, gia
thế tốt, nhân phẩm tốt, tướng mạo tốt, mỹ nhân bực này nếu có thể tiện nghi cho
ca ca, vậy thì thật sự có ngủ cũng có thể cười mà tỉnh!
“Nhưng bên chỗ đại bá mẫu?” Thôi Văn Khang hơi chần chừ, cảm giác
chuyện này sẽ không thuận lợi như thế. Chuyện đồ cưới đã nói với phu thê đại
bá, lại không ai nói tới, hắn ngượng ngùng không thôi, vẫn đang suy nghĩ, có
phải bọn họ muốn cố ý áp chế trưởng tử chi thứ hai là hắn hay không.
Dù sao, tuổi của hắn cũng gần với trưởng tử đích tôn Thôi Văn Thái, đích
thứ tử Thôi Văn Phong của đại bá mẫu lại còn nhỏ tuổi, ngộ nhỡ đối phương có
chuyện gì ngoài ý muốn, vậy theo thứ tự tất nhiên tất cả sẽ tiện nghi cho mình
rồi.
Nghe đại ca băn khoăn, Uyển Như nhẹ nhàng lắc đầu một cái, trấn an nói:
“Huynh đi con đường võ quan, đã sớm tỏ rõ lập trường muốn tự mình giành
công trạng, sẽ không ảnh hưởng địa vị của biểu ca. Ta nghĩ, ở trong lòng Đại bá
mẫu người không có mẹ ruột như chúng ta sẽ yên tâm hơn người do Trương thị
dạy, huynh cũng đừng gấp, Tào đại nương còn chưa trở lại đâu, chuyện cả đời
của huynh vẫn chưa quyết định, muốn nhắc tới đồ cưới thì phải có một lý do
chứ?”
Nói đến Trương thị, Uyển Như càng cau mày, nàng mơ hồ cảm thấy đối
phương sẽ có thủ đoạn gì đó, ví dụ như, khuyến khích phụ thân đang ở vùng
biên cương định hôn cho đại ca?
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Nghĩ như vậy, nhất thời nàng kinh hãi, chuyện này quả thật rất có thể, nhất
định phải nhanh chóng định thân trước mới được, nếu không theo thứ tự đến
trước và sau hoặc trưởng bối thân sơ mà nói, nếu gia gia nãi nãi có quyết định
thì cũng sẽ không thay đổi được.
Ghi chú:
1. Chế độ “Ngũ phục” là chế độ để tang cho thân thích trong lễ của Trung
Quốc. Nó quy định, liên hệ máu mủ thân sơ cũng khác, chế độ để tang cũng
khác nhau, dưới đây chia thân thích làm năm loại, từ thân đến sơ theo thứ tự là:
trảm suy, tề suy, đại công, tiểu công, ti ma. Ngoài “ngũ phục” thì liên hệ máu
mủ tương đối xa, dù có quan hệ thân thích thì cũng có thể lấy nhau.

Chương 60
Thứ Muội Tranh Nổi Bật

U

yển Như muốn cho gia gia nãi nãi nhanh chóng định hôn cho ca ca, lại

vì lý do an toàn muốn thấy tận mắt thấy vị hiền thê gương mẫu trong truyền
thuyết kia, xem có phải là người được mọi người lấy làm mục tiêu hay không.
Dù sao, kiếp trước nàng rất ít tham dự giao tiếp, thậm chí cũng không qua lại
gì với tôn nữ của Lễ Bộ Thượng Thư, tin đồn không thể hoàn toàn tin tưởng.
Như lúc đang ngủ gật thì lại có người đưa gối tới, ngày Tám tháng Tám
Thanh Giang Quận chúa nhận được thiệp, trưởng công chúa Tương Dương
muốn mời tới tham dự hoạt động du ngoạn vào mười ngày sau tức là ngày mười
tám tháng Tám, trên thiệp có ghi, đây là hội hoa xuân cỡ lớn có thể mang thân
quyến, khuê nữ, chất nữ thậm chí cả thân tộc cũng được.
Nói là đưa thiệp mời thì không bằng nói là đường muội trưởng công chúa tự
mình viết, tờ thiệp hoa lệ kèm theo mùi hương thơm lạ lùng xông vào mũi. Nếu
là Đại Trưởng công chúa phát thiệp mời, vậy nữ quyến nhà quan tứ phẩm trở
lên tuyệt đối cũng có thể được mời hơn nữa nhất định là chạy theo như vịt, chắc
hẳn có thể chạm mặt với tôn nữ của Lễ Bộ Thượng Thư.
“Váy ác yến và đấu hoa sao? Bình thường luôn tổ chức vào mùa xuân mà?
Tháng tám, đã là mùa thu rồi.” Uyển Như mừng thầm trong lòng, nhưng nhìn
thiệp lại có chút không hiểu. (Váy ác yến: lúc nương tử ra cửa đi dạo chơi, sẽ
lựa chọn địa phương thích hợp, lấy sân cỏ làm bữa tiệc, bốn bề dựng trúc lên,
liên kết váy lại treo trên cây trúc, chính là lều vải tạm thời ăn uống, yến tiệc
thôn dã đó chính là “váy ác yến”.)
Cái gọi là phân ra hai loại đấu hoa, một là trên đầu mình cài hoa lạ, xem ai
tốt nhất. Hai là trong phạm vi trong sân, trong thời gian quy định để tiểu nương
tử đi dạo hái hoa, xem ai nhiều nhất, tốt nhất.
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Nếu đây là vừa du ngoạn vừa nấu cơm dã ngoại, cũng không nói hạn chế
mang bao nhiêu đóa hoa, thì trong trận đấu không tránh khỏi sẽ nhạt nhẽo, mùa
thu nhiều nhất là hoa Quế và hoa Cúc, hoa Quế không mang đi được, nếu cùng
tranh đoạt hoa Cúc với người khác thì thật sự không có ý nghĩa.
“Trọng điểm trong thiệp trưởng công chúa đưa, dường như là khuê nữ và
chất nữ.” Rất nhanh đại tẩu đã nói ra một câu như vậy, khiến cho Thanh Giang
Quận chúa và Uyển Như bừng tỉnh hiểu ra.
“Hẳn là muội ấy muốn nạp thiếp hoặc dắng thiếp cho nhi tử, thất lang mới
gây ra chút tiếng gió với kỹ nữ trong Bình Khang Lý, là nên chọn một người tốt
để hắn kiềm chế bớt.” Quận chúa vừa dứt lời thì uống một hớp nước ô mai ướp
lạnh, oán trách: “Thời tiết, nói là mùa thu sao vẫn còn rất nóng. Aizz, đấu hoa
yến quá giày vò, nhưng thiệp cũng đã đưa rồi không thể không đi nhỉ?”
Nếu trưởng công chúa thực sự muốn chọn một nhân tuyển tốt, đó nhất định
là muốn mời đường tỷ của mình giúp đỡ xem xem thế nào, Thanh Giang Quận
chúa không tránh được muốn lười.
“Chẳng lẽ là, hi vọng chờ tiểu nương tử vừa tới cửa đã mồ hôi rơi như mưa
sau đó tháo trang sức để xem dung mạo chân chính?” Uyển Như thu lại nụ cười
nhớ tới lời Tiếu Dương nói.
Hắn không thích Uyển Như đánh phấn quá dày quá trắng, cảm thấy như
người giả dối, thậm chí còn nói: “Những nam nhân chỉ đi phòng chính thê của
mình năm ba lần kia, rốt cuộc có biết thê tử của mình trông như thế nào không?
Cho nên, phía sau phòng ta có Ôn Tuyền thật là cử chỉ sáng suốt.”
“Ngài ấy mời người đi đấu hoa, hơn phân nửa là mời ngài làm trọng tài.”
Mai Thanh nói xong thì xin phép bà bà cho mình không đi vì việc vặt vãnh còn
rất nhiều, nhi tử lại hơi nóng trong miệng còn nổi bọc nước, nàng muốn ở nhà
chăm sóc con.
“Quả thật con không nên đi tham gia náo nhiệt.” Thanh Giang Quận chúa gật
đầu một cái, nhìn đại tức phụ trong lòng rất hài lòng, tuy nó có chút bảo thủ,
nhưng cũng không phải đầu óc chết, thông minh lại chính trực nghiêm cẩn, mới
xứng là đại tức phụ trong nhà.
Nhìn thấy bà bà đồng ý cho tẩu tẩu không cần ra khỏi cửa, Uyển Như rất
thức thời cười nói: “Tẩu tẩu an tâm ở nhà là được, mẫu thân đã có muội hầu
hạ.”
Về phần thứ muội Tiếu Tình của Tiếu Dương, rốt cuộc có đi hay không, vậy
còn phải xem ý của bà bà, nàng không hứng thú tự chủ trương trong lúc nói
chuyện lại chen thêm vào chuyện khác. Tiếu Tình chỉ mười hai tuổi, trưởng
công chúa vì nạp thiếp cho nhi tử đã góp đủ nhân số các thứ nữ ở chỗ các muội
muội thúc bá rồi.
Quả nhiên, Thanh Giang Quận chúa rất bình tĩnh gật đầu lại bổ sung một
câu: “Tình Nương còn nhỏ tuổi, cũng không cần đi. Thanh Nương, nếu con rảnh
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thì dạy cho nó học chút quy củ, tính tình quá xốc nổi rồi, nhà chúng ta cũng
không cần nữ nhân xuất sắc gì, nhưng cũng phải ngăn chặn để tránh tương lai
nó gặp phải rắc rối.”
“Dạ, nhất định con sẽ để tâm.” Vẻ mặt Mai thị nghiêm túc gật đầu đáp.
Trong lòng Mai Thanh càng hiểu rõ ý trong câu nói của bà bà, chính là bà
không có thời gian cũng không có tâm tư đi quản thứ nữ kia, sau này giao toàn
quyền cho đại tức phụ, cũng không cần tốn quá nhiều thời gian, chọn mấy đại
nương tốt để dạy dỗ là được, vì vậy cũng không có cảm xúc bất mãn gì.
Uyển Như dự thính thì lập tức nhớ lại trong tộc quy Tiếu gia có viết một câu:
“Nam nhi phải tự cường, nữ tử đừng trèo cao.”
Thế đạo này, lưu hành gả nữ nhi cho nhà cao cửa rộng, nhà thấp kém thì lấy
nữ nhân. Nâng niu khuê nữ mười sáu năm dùng tài hoa hơn người, dung mạo
xinh đẹp trèo lên nhà cao cửa rộng vì lót đường cho con cháu, loại chuyện như
vậy rất thường gặp. Tiếu gia lại yêu cầu “đừng trèo cao”, cái này không riêng gì
lý trí, còn có thể nhìn ra chí khí và khuyến khích.
Nếu lúc nghị hôn hiệp thương thỏa đáng, hoặc giai tầng hơi có sự khác biệt
phu thê còn có thể chung đụng hài hòa, những nữ tử nhà thấp kém cưỡng cầu tới
nhà cao cửa rộng thì phải đối xử thế nào đây? Ví dụ như Diêu gia, cho dù ngươi
như hoa như ngọc, từ lúc bắt đầu thì đã thấp kém rồi, cho dù gả cũng không
nhất định sẽ được phu gia (nhà chồng) quý trọng, tôn trọng.
Không tới mấy ngày, đại bá mẫu nhà mẹ Uyển Như mượn lễ Bái Nguyệt vào
ngày mười lăm tháng Tám muốn mời phu thê Uyển Như đến Thôi gia ăn bữa
cơm đạm bạc vào ngày mười ba, ý của bà là: “Không có cách nào để cả nhà sum
vầy gặp mặt, sớm gặp mặt cũng có thể thành toàn tình nghĩa giữa huynh muội
Uyển Như.”
Dĩ nhiên, đó chỉ là lấy cớ, lúc Uyển Như nhận được thiệp thì rất bối rối, đêm
Trung thu đoàn viên ở ngoài ngắm trăng, Bái Nguyệt mới là quan trọng nhất
chứ (bái nguyệt: vái lạy ánh trăng).
Mỗi khi gặp ngày hội này thì sẽ có rất nhiều văn nhân sĩ tử uống rượu ngâm
thơ suốt đêm, cũng có dân chúng thừa dịp ánh trăng trong trẻo tổ chức ca múa
ầm ĩ ở vùng ngoại ô hoặc ở đất trống phường thị, thậm chí những nam nữ thanh
niên còn có thể lén lút tiếp xúc đạt được nhân duyên.
Dưới tình huống này, chẳng lẽ mình và ca ca còn không tìm được chỗ tụ tập
cần phải tới Thôi gia ngồi quy củ ư?
Chỉ là, nếu đại bá mẫu đã mời nàng thì phải đi, nếu đã mời thì tất nhiên đại
bá mẫu có lý do, phải đi nghe một chút. Hơn nữa, Tiếu Dương cũng không đi dự
tiệc, bận rộn hơn nữa cũng phải có thời gian dùng cơm đây là cho ái thê mặt
mũi.
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Quả nhiên, đợi đến khi Tiếu Dương trao đổi tình cảm, đàm luận về khảo thí
với đại cữu huynh, đại bá mẫu đã lôi kéo Uyển Như ngồi ở bên thủy tạ ngắm
trăng, vừa tán gẫu vừa nhìn đám nữ nhi chưa gả và nam hài còn nhỏ tuổi của
Thôi gia cười đùa cách đó không xa.
“Hội đấu hoa của đại trưởng công chúa, con có đi không?” Sau khi tán gẫu
được một lúc rốt cuộc đã hỏi tới nội dung chủ yếu khi mời Uyển Như tới hôm
nay.
“Phải đi, đại tẩu và tiểu cô tử đều không đi, cũng không thể để một mình bà
bà đi được.” Uyển Như cười trả lời như vậy.
“Hả? Về váy ác yến đó, có nghe thấy tin đồn gì hay không?” Đại bá mẫu
nghe nói Tiếu Tình không đi, nhất thời cảm giác dường như mình đoán được
chút gì đó.
“Đại bá mẫu đang do dự nên mang ai đi sao?” Uyển Như cười như không
cười nhìn đối phương một cái, ngay sau đó tròng mắt khẽ dời đến trên người ba
muội muội đang đứng ở bên hồ sen.
Bên trái là thứ nữ chi thứ hai tên Thôi Bình hơi tròn một chút, mười lăm
tuổi, mặc dù tướng mạo xinh đẹp nhưng mẹ đẻ lại mất sớm, nàng không có
người thân thiết quan tâm chăm sóc giống như bị Trương thị dạy cho có chút
đần độn.
Đứng giữa là thứ nữ tam phòng Thôi Phương, mười ba tuổi, chưa trổ mã
nhưng cũng không kém, mẹ cả của nàng chỉ sinh được một người sau đó không
có thai nữa, vì vậy cũng xem thứ nữ này như con ruột để đối xử.
Bên phải là dòng chính nữ tam phòng Thôi Uyển Thanh, tháng nữa là nàng
được tròn mười sáu tuổi, đã trổ mã được duyên dáng yêu kiều, thích thi họa nên
nàng có chút khí chất thanh nhã, chính là “Phúc hữu thi thư khí tự hoa”. (Trong
lòng có sách vở tất mặt mũi sáng sủa.)
Nghe Uyển Như hỏi một đằng, trả lời một nẻo thậm chí còn ném ra câu hỏi
khác, sắc mặt của đại bá mẫu Lô thị tất nhiên không tốt, nghĩ tới có phải do
chuyện mình cố ý kéo dài chuyện đồ cưới không cho câu trả lời, lúc này chất nữ
mới giở giọng giở quẻ làm người khác khó chịu.
Bà ta đang muốn mở miệng cãi lại đôi câu, lại nghe được Uyển Như hạ thấp
giọng thần thần bí bí nói: “Trưởng bối nhà con nói, là trưởng công chúa muốn
chọn dắng thiếp cho thất lang.”
“Có biết rốt cuộc là dắng hay thiếp không?” Đại bá mẫu nghe Uyển Như nói
thì nhất thời có chút động lòng, Ôn thất lang dù rỗng nhưng phẩm cấp cao cũng
có tư cách cưới dắng thiếp.
Vị trưởng công chúa này là con nối dõi duy nhất do Vương Hoàng hậu sinh
ra, lúc Hoàng hậu và Hoàng thượng còn thiếu niên tình cảm phu thê khá sâu, lúc
Hoàng hậu ba mươi dung nhan cũng không đổi nhưng bởi vì sinh khó mà qua
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đời, càng làm cho Hoàng thượng nhớ rõ đến nay không quên không sắc lập kế
hậu, đến Hoàng quý phi thay mặt chưởng hậu cung cũng được chọn từ nữ tử
Vương gia.
Rồi sau đó, trưởng công chúa gả cho Ôn Thanh Vũ con của Môn hạ thị lang
Ôn Ngôn cận thần của thiên tử, hai phu thê cũng cầm sắt hòa minh ân ái đến
nay, thậm chí, theo lý phò mã Ôn Thanh Vũ không thể có thực quyền lại được
làm đến Thứ Sử thượng châu.
Ôn thất lang lại là ấu tử được cưng chiều nhất, gia thế như vậy nếu có thể
làm dắng thiếp, thứ nữ Thôi gia cũng muốn gả. Hơn nữa, nếu là xem mắt, vậy
thì không riêng gì trưởng công chúa xem, được quý phụ khác coi trọng cũng có
thể gả vào thế gia hạng nhất.
Chỉ là, bởi như vậy Thôi Uyển Thanh cần tỏ vẻ kính ý nhưng tuyệt đối
không thể xuất sắc, nếu không ngộ nhỡ vận số “quá tốt” được trưởng công chúa
coi trọng muốn cứng rắn tranh đoạt, nếu đồng ý thì lại không cam lòng, nếu
không đồng ý lại sợ đối phương làm bậy, công chúa hung hãn này phụ huynh
của nàng cũng không thể trêu vào.
“Con cũng không rõ lắm, chỉ là có chút tiếng gió thôi, nói chuyện phiếm thôi
đại bá mẫu đừng coi là thật.” Đầu tiên là Uyển Như nói chút lời từ chối, rồi lại
nói nhỏ: “Là dắng hay thiếp cũng chưa có kết luận, nếu gia thế nhà gái xứng thì
mới có thể thành. Nhưng có suy đoán, nhan sắc tốt hơn thì có thể tranh giành.”
Ngụ ý chính là hình như Ôn thất lang có chút tham hoa háo sắc, trưởng công
chúa muốn tìm gia thế tốt lại vừa có dung mạo quyến rũ để nhi tử ở trong nhà
đàng hoàng chút.
Háo sắc? Cũng không sao, nam nhân nào không lén vụng trộm chứ, có
trưởng công chúa ủng hộ cũng không đến nỗi nào. Con ngươi sáng rõ của Lô thị
đảo qua đảo lại trên người thứ nữ Thôi Bình nhị phòng và thứ nữ Thôi Phương
tam phòng, một đần độn một còn trẻ giống như đều không thích hợp.
Cho dù Thôi Bình dựa vào dung mạo có thể có tiền đồ tốt, Lô thị cũng không
hi vọng quá mức giúp đỡ chi thứ hai, bà ta vẫn hận không thể đạp Thôi Uyển
Như, Văn Khang và kế mẫu Trương thị xuống dưới, hôm nay cần gì phải vì một
thứ nữ do một nữ nhân dã tâm bừng bừng nuôi dưỡng mà suy nghĩ chứ?
“Thôi, tốt nhất nữ tử Thôi gia nữ vẫn nên làm đương gia vợ cả, không mang
ai đi cả, tránh khỏi gây ra rủi ro cho đại bá của con, oán giận ta tầm nhìn hạn
hẹp.” Lô thị tính toán liên tục sau đó đưa ra quyết định.
Bà ta biết trượng phu mình tuyệt không hi vọng nữ tử Thôi gia làm dắng
thiếp, dù là thứ nữ cũng không được, năm đó vì hôn sự của thứ nữ Thôi Huyên
phòng thứ mà hai phu thê xảy ra tranh chấp. Thôi Bình là Lô thị không hy vọng
cho nàng có cơ hội thượng vị, thứ nữ tam phòng lại được nuôi như đích nữ, có
lẽ càng kiêng kỵ hơn.
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Sau khi buông tha cho tính toán, thật ra thì Lô thị cũng không thất vọng, nữ
tử Thôi gia không thích hợp nhưng chất nữ không cùng chi ở nhà mẹ đẻ ngược
lại không tệ, những năm gần đây nhà của chất nữ dần dần yếu thế, có lòng muốn
trèo lên quyền quý hi vọng nhờ mình giới thiệu một phen.
Lễ cũng đã nhận rồi nhưng chuyện vẫn chưa hoàn thành bà ta có chút không
yên, cơ hội này tới vừa đúng lúc!
Đến ngày đấu hoa, Lô thị dẫn chất nữ nhà mẹ đẻ được trang điểm lộng lẫy và
Thôi Uyển Thanh ăn mặc thanh nhã chờ xuất phát, vừa đi tới cổng trong chưa ra
bên ngoài đã nhìn thấy Thôi Bình khẽ mỉm cười xông tới.
Rồi sau đó, nàng nở nụ cười ngượng ngùng quỳ gối hành lễ với Lô thị, rồi lại
cất cao giọng nói: “Cám ơn đại bá mẫu yêu thương, chất nữ còn sợ đến chậm,
không ngờ vẫn kịp.”
Mười năm rồi, lần đầu Lô thị thấy thứ nữ chi thứ hai có giọng nói to như
vậy, đủ để cho vú già xung quanh nghe rõ.
Nhưng mà, ta có mời ngươi sao? Ép mua buộc bán à?! Đại bá mẫu bị Thôi
Bình xuất hiện bất thình lình dọa cho sợ lại nhìn thấy trên đầu Thôi Bình cài hoa
Nguyệt Quý (Hoa Nguyệt Quý là một loại cây có hoa thuộc chi Hoa hồng, loài
bản địa của một số tỉnh miền Trung Trung Quốc như Quý Châu, Hồ Bắc và Tứ
Xuyên) màu đỏ tím tiên diễm ướt át, nhất thời có loại kích động muốn hộc máu.
Đây chính là hoa Nguyệt Quý dị sắc bình thường khó gặp, dọc theo bên
ngoài cánh hoa màu đỏ tím diêm dúa lẳng lơ có một vòng đường viền màu trắng
mảnh, được người đặt cho nhã danh “tử bào đai ngọc”, Lô thị rất rõ ràng trong
nhà không trồng hoa này, tới lúc ở hội đấu hoa muốn mua bên ngoài một đóa
cũng khó biết bao nhiêu.
Thôi Bình này không có tiền lại không có thế cũng không biết lấy được hoa
Nguyệt Quý thượng phẩm này ở chỗ nào. Hừ, chi thứ hai này, cũng không phải
là đèn đã cạn dầu!
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