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Chương 2
Muôn Sông Ngàn Núi

V

ương Uẩn không hề đến nhà họ Hoàng.

Sáng hôm sau, y cho người hầu đến nhà họ Hoàng báo tin, vì bận bịu việc
công nên không thể giữ lời hẹn, mong được lượng thứ.
“Xem ý tứ thì đáng lẽ hôm nay y sẽ đến bàn bạc chuyện hôn nhân, nghe nói
còn có mấy bậc bề trên trong nhà họ Vương cũng tới...” Hoàng Dũng, bác họ
Hoàng Tử Hà vốn đã triệu tập các bậc cao niên trong tộc lại, khấp khởi đợi
Vương Uẩn đến, nào ngờ y lại cáo bận, khiến họ phấp phỏng không thôi.
“Liệu có phải... nhà họ Vương cấn cá gì về hôn sự này không?”
“Có nhẽ đâu thế, hôm qua Vương công tử còn sai người đến bàn bạc trình tự,
xem phải đón Tử Hà vào kinh thành hôn thế nào cho thỏa đáng mà...”
“Huống hồ dù nghe tin Tử Hà giết chết cả nhà rồi bỏ trốn, nhà họ Vương
cũng chưa bao giờ tỏ ý hối hôn, theo tôi thấy, không thể có chuyện gì được.”
Mấy bậc bề trên trong họ xôn xao bàn tán, coi việc cô gả vào nhà họ Vương
đã chắc mười mươi, không suy suyển vào đâu được. Đúng lúc họ cho rằng
Vương Uẩn không đến, toan lục tục cáo từ thì lại có người bên ngoài hớt hải
chạy vào, tay cầm một phong thư: “Lão gia, Lục tiểu thư có thư.”
Trong số các chị em họ, Hoàng Tử Hà đứng vai thứ sáu. Hoàng Dũng mừng
rỡ hỏi: “Là Vương công tử gửi ư?”
“Thưa không.” Người hầu lắc đầu đáp, “Là Quỳ vương gửi đến.”
Mọi người nhìn nhau, bấy giờ mới nhớ ra, Hoàng Tử Hà trước đây làm hoạn
quan bên cạnh Quỳ vương.
“Nhưng... giờ Tử Hà đã khôi phục danh phận, là con gái nhà chúng ta, sao
Quỳ vương còn viết thư gửi nó nữa?” Họ nghi hoặc cầm phong thư lên xem, chỉ
thấy bì thư viết:
Thủ tục cho hoạn quan Dương Sùng Cổ phủ Quỳ vương về Thục. Hoàng Tử
Hà nhận và cất giữ.
“Vẫn là người phủ Quỳ làm việc chu đáo, dù Tử Hà đã khôi phục thân phận
nữ nhi, nhưng suy cho cùng muốn rời vương phủ vẫn phải tuân theo thủ tục.”
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Mọi người lại tấm tắc cảm thán, song không ai dám bóc thư ra, vội sai người
đưa sang cho Hoàng Tử Hà.
“Cho hoạn quan phủ Quỳ vương về Thục ư?” Hoàng Tử Hà đọc qua rồi bóc
phong bì, rút bức thư bên trong ra. Vừa mở thư, cô đã trông thấy ba chữ viết
ngay trên đầu: Giấy từ hôn.
Hoàng Tử Hà im lặng gập thư lại, cho người đưa thư lui ra, chốt cửa cẩn
thận rồi mới mở tờ giấy ra đọc kỹ.
Vương Uẩn Lang Gia, từ nhỏ đính hôn với Hoàng Tử Hà quận Thục. Về sau
đôi bên trưởng thành, trời Nam đất Bắc, tính tình trái ngược nên viết giấy này
giải trừ hôn ước, từ nay về sau tùy ý cưới gả, không được tranh chấp.
Hoàng Tử Hà sững sờ ngồi xuống bên song, nhìn bốn chữ Vương Uẩn Lang
Gia, rồi lại cầm phong bì lên, nhìn nét chữ của Lý Thư Bạch bên ngoài.
Tối qua y vừa hứa, vậy mà giờ đã thực sự giúp cô xóa bỏ cuộc hôn nhân này.
Duyên phận giữa cô và Vương Uẩn, từ nay kết thúc.
Cô gấp tờ giấy lại, nhét vào phong bì. Chợt chạm phải thứ gì bên trong, cô
bèn dốc ra lòng bàn tay.
Là hai hạt đậu đỏ thắm, óng ả long lanh, xâu lại bằng một sợi dây vàng. Cô
lật đi lật lại, nhìn hai hạt đậu đỏ trôi dọc theo sợi dây, lúc thì sát lại, lúc thì tách
ra, chẳng khác hai hạt sương trên nhụy hoa.
Cô nắm chặt hai hạt đậu đỏ, dựa vào chiếc bàn nhỏ bên song, khẽ tì má lên
cánh tay. Bên tai như nghe tiếng Lý Thư Bạch thầm thì, cô yên tâm, đã có ta
đây.
Khu vườn nhỏ ngoài song đã vào thu, lá vàng rơi rụng lả tả.
Hoàng Tử Hà tựa người bên cửa sổ, nghe tiếng gió rì rào khi gần khi xa, hòa
cùng tiếng lá rơi xào xạc, tiếng chim non ríu rít nhảy nhót trên cành, siết chặt
hai hạt đậu đỏ trong tay.
Chu Tử Tần ngày ngày đều bừng bừng hứng khởi.
Có án thì đi điều tra, không thì đi loanh quanh trên phố, xem có kẻ nào trộm
cắp hay cản trở đường đi lối lại không. Đối tượng bị sờ gáy nhiều nhất chính là
Nhị cô nương ngang nhiên bày sạp hàng giữa đường.
Tuy hôm qua vừa bị cho uống mấy ngụm nước, song Chu Tử Tần vẫn khỏe
như vâm, hôm nay lại lăng xăng chạy khắp nơi. Theo lệ, gã tới chỗ Nhị cô
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nương dòm dỏ, đấu khẩu vài câu, đang phấn khởi quay đi thì bắt gặp Hoàng Tử
Hà đứng ngay bên đường, ôm một túi quýt, tủm tỉm cười nhìn hai người.
Nhìn nụ cười rạng rỡ của cô dưới nắng, Chu Tử Tần bất giác thấy mặt nóng
bừng, bèn chạy đến bên cạnh, nhón một quả quýt vừa bóc vừa hỏi: “Sao hôm
nay lại tới đây?”
“Vào thu rồi, da dẻ hơi khô, tôi đi mua ít son môi và thuốc bôi tay.”
Gã hồ hởi: “Đừng mua nữa? Để ta làm cho! Son môi bên ngoài toàn làm
bằng tủy bò, ta sẽ dùng tủy hươu, không có mùi hôi. Ta còn nghiên cứu được
một phương pháp, chắt lọc tinh chất bạch chỉ, ngọc trúc, đinh hương, hoa đào,
thơm ngát mà mịn màng, ngày kia sẽ đưa đến cho!”
Hoàng Tử Hà gật đầu: “Tốt quá, cảm ơn công tử.”
Chu Tử Tần bấy giờ mới quay sang Nhị cô nương, có vẻ tần ngần.
“Tiện thể làm thêm một ít, Nhị cô nương sáng nào cũng phải dậy từ tinh mơ,
nhất định cũng sợ nẻ. Thuốc bôi tay cũng làm dôi ra một ít đi. Hơn nữa...”
Hoàng Tử Hà nhìn Nhị cô nương cười nói, “Nếu công tử tặng cô ấy, về sau nhất
định cô ấy sẽ thân thiết với công tử hơn, công tử nói gì cũng nghe theo, phải
không nào?”
“Cũng phải, vậy ta làm thêm một ít. Chẳng biết cô ấy thích mùi gì, hay hợp
với loại gì nữa...”
“Cô ấy thích hoa quế, người hơi nóng, công tử phải bỏ thêm chút hạt bí đao,
bớt bạch chỉ và hoa đào đi.” Ngắm Nhị cô nương thêm một lát, cô lại bổ sung,
“Cô ấy không còn cha mẹ, bên dưới lại có mấy đứa em, công tử đừng cho vào lọ
sứ, cho vào hộp gỗ sơn ấy. Trẻ con da dẻ còn non, bỏ thêm chút dầu chồn, cô ấy
nhất định sẽ cho cả các em dùng.”
Chu Tử Tần ngạc nhiên ra mặt: “Sùng Cổ quen cô ấy à?”
“Đâu có, quan sát mà đoán bừa vậy thôi.”
“Liệu có đúng không đây...” Chu Tử Tần lẩm bẩm.
“Vậy ta cũng đoán thử xem.” Phía sau có người nói chen vào. Hoàng Tử Hà
chẳng cần ngoái lại cũng biết là ai, khóe môi bất giác lộ nụ cười.
Chu Tử Tần ngoảnh đầu mừng rỡ reo lên: “Gia cũng biết xem tướng ư?”
Lý Thư Bạch hôm nay vận một bộ đồ bằng lĩnh trọng lăng, thoạt nhìn chỉ
thấy thuần một màu xanh, nhưng mỗi khi cử động, hoa văn hình nghê dệt chìm
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trên vải lại thấp thoáng ẩn hiện, càng tôn lên phong thái tuấn tú bất phàm, khiến
những người xung quanh đều len lén liếc nhìn, song không ai dám nhìn thẳng.
Trương Hàng Anh thật thà theo sau y, mỉm cười chắp tay chào Chu Tử Tần.
Chu Tử Tần níu ngay lấy Lý Thư Bạch gặng hỏi: “Gia mau đoán đi, để tôi
xem gia lợi hại hay Sùng Cổ lợi hại hơn?”
“Nhị cô nương chắc hẳn sinh vào mùa xuân, cha là đồ tể, mẹ nuôi tằm dệt
lụa. Xem tướng mặt thì cô ta mồ côi cha mẹ từ nhỏ, anh trai cũng chết yểu,
trong nhà chỉ còn cô ấy và ba đứa em, hai trai một gái. Nhị cô nương từng bị từ
hôn, vì nhà chồng chưa cưới cũng khó khăn, cưới về lại phải nuôi thêm ba đứa
em nheo nhóc, làm sao sống nổi. Cô ta đành kế nghiệp cha, bán thịt dê trên phố
này hơn bốn năm rồi, cũng đủ nuôi hai em trai đi học trường tư, học hành không
tệ.”
Chu Tử Tần há hốc miệng, nhìn Lý Thư Bạch đầy kính phục: “Rõ... rõ ràng
thế cơ à? Tài xem tướng của gia đúng là phi phàm!”
Khóe môi Lý Thư Bạch hơi cong lên, thấp thoáng ý cười, y chỉ đáp: “Quan
trọng nhất là giữa hai chân mày cô ta rất sáng sủa, mày mắt rạng rỡ, ta dám chắc
mấy hôm nữa cô ta sẽ một bước lên mây, bay lên cành cao.”
Chu Tử Tần nửa tin nửa ngờ nhìn đầu mày Nhị cô nương rồi lẩm bẩm: “Thật
hay đùa đây...”
Lý Thư Bạch mỉm cười nhìn Hoàng Tử Hà, chưa kịp nói gì thì nghe thấy bên
cạnh nhốn nháo cả bên. Ba bốn tên hầu ăn vận chỉnh tề xúm xít vây quanh một
gã đàn ông bụng phệ, cả người nần nẫn mỡ, vừa nhác thấy Nhị cô nương bán
thịt dê bên đường, cơ thịt trên mặt ông ta bỗng rần rật rồi nhào tới nắm ngay lấy
tay áo cô, bất chấp phản thịt nhầy nhụa mỡ “Đây... Đây chẳng phải Nhị nha đầu
ư?”
Nhị cô nương ngẩn ra hỏi lại: “Vị này là ai vậy?”
“Tứ thúc của con đây! Ông nội con là chú họ của ta! Năm xưa cha con còn
nhỏ, ông nội con đến nhà ta giúp việc tế lễ từng dắt cha con theo, nên ta cũng đã
gặp một lần! Con giống cha con hồi nhỏ như đúc!”
“Ồ... ra là Tứ thúc.” Nét mặt Nhị cô nương rành rành mấy chữ: Tứ thúc thật
tinh mắt, trí nhớ cũng tốt quá.
Song ông chú này chẳng buồn để tâm đến ánh mắt cô nhanh nhẹn rút gia phả
đem theo người, giở ra cho cô xem: “Đây, con nhìn xem, ông nội con là Lưu
Lương Thượng, sau khi ra ở riêng thì chuyển đến phủ Thành Đô làm đồ tể kiếm
sống, sinh được con trai là Lưu Gia Hổ, chính là cha con, đúng không nào? Con
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nhìn sang bên này này...” Ngón tay ông ta di theo đường nối dài, qua vô số cái
tên lạ hoắc, cuối cùng dừng lại trỏ vào một cái, “Lưu Hỉ Anh, chính là ta, theo
vai vế chẳng phải là chú họ con ư?”
Nhị cô nương ngỡ ngàng, chẳng biết ông chú họ xa lơ xa lắc từ trên trời rơi
xuống này muốn thế nào, đành quấy quá đáp: “Con ngu ngốc, không nhận ra Tứ
thúc, mong Tứ thúc bỏ qua.”
“Ôi chao, họ hàng xa ít qua lại thì vậy thôi, không sao không sao.” Lưu Hỉ
Anh gỡ con dao phay khỏi tay cô, đặt lên phản thịt, “Nhị nha đầu, Tứ thúc hiện
giờ là ty thương Miên Châu, sao có thể để cháu gái phơi mặt ngoài đường bán
thịt dê được? Mau theo ta về nhà, ta sẽ nuôi con, rồi làm lễ thật to ghi tên con
vào gia phả, về sau con chính là con gái ta!”
Nhị cô nương chớp mắt, còn chưa nghĩ ra nên làm gì thì người đằng sau đã
dắt một cỗ xe mui xanh tới, giục cô lên.
“Khoan đã, đợi con bán xong thịt hôm nay...” Nhị cô nương nhìn Lưu Hỉ
Anh, rồi ra cầm dao lên. Lưu Hỉ Anh vội sai người hầu: “Đem tất cả thịt về nhà
bếp luôn đi. Con thích ăn thịt dê à?”
“Không, bình thường thịt ế con đều phải ăn cả.” Nhị cô nương miệng nói,
tay cầm một sợi thừng rơm nhanh nhẹn buộc thịt lại, ném cho họ: “Coi như đây
là quà ra mắt Tứ thúc vậy, con phải về nhà đây, còn nấu cơm cho mấy đứa em
nữa.”
“Đừng mà Nhị nha đầu, đến nhà ta đi...”
“Thôi thôi, con chỉ là một người bán thịt, sao có thể đến nhà Tứ thúc được?
Huống hồ dưới con còn mấy đứa em phải nuôi...”
“Thì gọi cả bọn chúng đến...”
Chu Tử Tần đứng xem hài kịch mà suýt đánh rơi cả hàm dưới. Ngoái lại thấy
Lý Thư Bạch vẫn thản nhiên như không, gã thiếu điều muốn quỳ sụp xuống vái
lạy: “Vương gia đúng là người trời! Đoán việc như thần vậy!”
Hoàng Tử Hà cười tinh quái: “Tra đến tông ty mấy đời thì ai mà chẳng có họ
với một nhân vật vai vế, phải không nào?”
“Nhưng có mấy ai hăm hở tới tìm một người họ hàng xa lơ xa lắc như thế
đâu, sao Nhị cô nương tự nhiên lại có cái phúc ấy?”
Hoàng Tử Hà cười cười nhìn Lý Thư Bạch, y cũng mỉm cười đáp trả, cúi đầu
thì thầm vào tai cô: “Lưu Hỉ Anh tình cờ nghe được tin đồn rằng Nhị cô nương
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bữa trước từng giúp đỡ Quỳ vương trong lúc gặp nguy ở ngoại ô. Sau khi lén lút
đến gác Đôn Thuần nghe ngóng, lão ta bèn hối hả chạy đến đây.”
Thấy Chu Tử Tần lật đật chạy đi hóng hớt, Hoàng Tử Hà không nén được nụ
cười: “Quỳ vương quả là nhiệt tình.”
Lý Thư Bạch cúi đầu chăm chú nhìn cô hồi lâu mới hờ hững đáp: “Chẳng
qua không muốn thêm một đối thủ đấy thôi.”
Hoàng Tử Hà thoáng ngạc nhiên, không hiểu Chu Tử Tần đối địch với Quỳ
vương lúc nào, song thấy y đã quay lưng đi thẳng, bèn vẫy tay với Chu Tử Tần
rồi nhanh nhảu đi theo y.
Đã qua Trung thu, khí trời ngày một lạnh dần, bên con đường vắng, lá vàng
lả tả rơi xuống thành một lớp dày dưới chân họ, mỗi bước đều nghe lạo xạo. Đất
Thục xưa nay nắng ít mù nhiều, sắc trời âm u, nay có lá vàng lại càng thêm
phần quạnh quẽ.
Giọng Lý Thư Bạch khẽ khàng mà chậm rãi bên tai cô: “Tối qua ta đã nói
chuyện với Vương Uẩn.”
Hoàng Tử Hà cúi đầu không đáp. Hôn ước cũ với Vương Uẩn khiến cô và
Lý Thư Bạch muốn ở bên nhau cũng khó mà qua được ải của y. Giờ đây quan
hệ giữa ba người vô cùng phức tạp, tình cảnh khó xử khiến người ta chẳng biết
phải xử trí ra sao nữa.
Thấy cô làm thinh, Lý Thư Bạch lại nói tiếp: “Phong thư ta nhờ người đưa
tới, cô đã nhận được chưa?”
Hoàng Tử Hà khẽ gật đầu, lí nhí đáp: “Việc này quả là không phải với nhà
họ Vương.”
Lý Thư Bạch gật đầu: “Ta biết. Thế nên mấy ngày nữa ta sẽ về kinh, xử lý
cho xong việc cần phải giải quyết. Có lẽ sẽ xảy ra rất nhiều chuyện, hoặc phải
mất rất nhiều thời gian, nhưng ta nhất định quay lại.”
“Tôi chờ.” Giọng Hoàng Tử Hà rất khẽ, mặt bất giác cũng đỏ ửng lên, nhưng
ánh mắt nhìn y không mảy may dao động.
Lý Thư Bạch cúi đầu đắm đuối nhìn cô, thấy làn da trắng tái dưới ánh sáng
lờ mờ ngày thu hơi ửng hồng, kiều diễm không bút nào tả xiết. Y chỉ thấy lòng
xao xuyến khôn cùng, máu nóng chảy rần rật dưới từng tấc da, mọi mạch máu
từ lồng ngực đến tận ngón tay đều như sôi lên, khiến y thoáng ngây người.
Rồi dường như bị dòng máu nóng trong tim dẫn dụ, y thình lình đưa tay ôm
cô vào lòng, siết chặt.
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Hoàng Tử Hà đột ngột bị y ôm lấy, thân thể bất giác run lên. Hai tay cô chắn
ở giữa, toan đẩy y ra, nhưng vừa chạm vào lồng ngực y, cả người cô đã mềm
nhũn. Nhìn trên cánh tay mình, cô trông thấy hai hạt đậu đỏ xâu bằng dây vàng
đã trượt xuống tận khuỷu tay, nhẹ nhàng chạm vào nhau.
Hoàng Tử Hà bất giác ngẩn ngơ, rồi từ từ xuôi hai tay xuống, mặc cho y ôm
lấy mình, tựa như hai người sẽ cứ thế dính chặt lấy nhau, từ nay không bao giờ
chia lìa nữa.
Lý Thư Bạch cúi đầu vùi mặt vào tóc Hoàng Tử Hà, hít thật sâu mùi hương
thoang thoảng thanh mát mà xa xăm của cô, ý thức cũng từ từ tan ra như tuyết
ngày xuân.
Chẳng biết từ lúc nào, hai tay cô đã khẽ khàng giơ lên ôm lấy y. Vùi mặt vào
ngực y, nghe tiếng hai trái tim đập dồn, mặt cô cũng nóng bừng.
Lâu thật lâu, y mới buông cô ra, dịu giọng dặn dò: “Bất luận nghe được tin gì
cũng đừng sợ hãi, càng không cần lo lắng. Cứ yên lòng đợi ta về.”
Hoàng Tử Hà đỏ bừng hai má, lặng lẽ gật đầu, nhưng vẫn nhanh nhạy nhận
ra có điều không ổn. Tuy lòng chưa thôi xao xuyến, song cô vẫn buột miệng
hỏi: “Có thể xảy ra chuyện gì?” Nét cười dịu dàng thoáng qua gương mặt Lý
Thư Bạch, y đắm đuối nhìn cô đáp khẽ: “Không có gì đâu, chẳng qua sợ cô đợi
mãi phát chán lại quên khuấy mất ta thôi.”
Hoàng Tử Hà giơ tay đánh khẽ vào vai y: “Nói bậy.”
Y mỉm cười nắm lấy tay cô, đăm đăm lặng ngắm. Bàn tay y từ cổ tay cô
trượt xuống, thong thả tách bàn tay cô ra, mười ngón đan vào nhau.
Hai hạt đậu đỏ thắm nhẹ nhàng chạm vào đôi cổ tay sát lại.
Hai người lặng thinh nắm tay nhau đi giữa một trời lá vàng rơi lả tả. Trên
con đường vắng vẻ ngày thu, hướng tới một tương lai xa xăm mờ mịt.
Chu Tử Tần đã nói là làm.
Hôm sau gã đưa ngay son tới, ngoài một hộp to nhất cho Hoàng Tử Hà, còn
chuẩn bị mười mấy hộp nhỏ để cô chia cho các chị em, riêng Mi Vu cũng có
một hộp.
Hoàng Tử Hà khều một ít bôi lên lòng bàn tay thử màu.
Trông thấy hai hạt đậu đỏ xâu bằng dây vàng trên cổ tay trắng muốt của cô,
tươi tắn đến chói mắt, Chu Tử Tần bất giác choáng váng cả đầu óc, cứ ngây ra
ngắm nhìn hồi lâu.
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Hoàng Tử Hà kéo tay áo che đi rồi quay lưng lại, vừa thoa son vừa hỏi: “Nhị
cô nương thích son hương hoa quế chứ?”
Chu Tử Tần bấy giờ mới định thần, ủ rũ đáp: “Hôm nay cô ấy không dọn
hàng. Ta vừa hỏi thăm được địa chỉ nhà, nhưng ngại không dám đưa đến...”
Hoàng Tử Hà cúi đầu cười, chỉ muốn hỏi lại: công tử mà cũng biết ngại kia
à?
“À phải rồi, Sùng Cổ này, vụ hôm Trung thu đã kết án rồi. Ta cũng bàn bạc
với cha, tuy xưa nay chưa từng có nữ bổ đầu, nhưng chúng ta vẫn muốn mời cô
làm nữ bổ khoái ngoài biên chế, cô giúp chúng ta phá án, hằng tháng nha môn
sẽ trả lương, thế nào?”
“Chẳng thế nào cả!” Cô chưa kịp đáp đã thấy một người đùng đùng từ ngoài
cửa đi vào, lớn tiếng cắt lời gã.
Người đến là thím của Hoàng Tử Hà. Cô đứng dậy hành lễ, thấy mặt bà hầm
hầm, bèn lễ phép hỏi: “Có chuyện gì sai bảo cháu ư?”
Bà thím lườm Chu Tử Tần, rồi giận dữ phẩy tay ngồi xuống: “Cháu à, ta nào
dám sai bảo gì cháu. Mặt mũi mấy mươi đời nhà họ Hoàng đều vì cháu mà mất
cả rồi, mấy bậc bề trên như ta cũng đâu dám chõ miệng vào.”
Hoàng Tử Hà vờ như không hiểu, đứng yên đợi bà thím nói hết.
“Con gái con đứa cả ngày đi theo đám bổ khoái nha dịch, trước đây còn nói
cha cháu, mọi người cũng nể cháu là thiên kim nhà quận thú nên mắt nhắm mắt
mở cho xong. Nhưng giờ cha mẹ cháu đã qua đời, cháu chỉ là dân thường, lại là
con dâu chưa gả của nhà họ Vương, ngoan ngoãn ở nhà chờ kiệu hoa đến rước
chẳng hay hơn ư, việc gì phải vấy vào vũng nước đục? Chẳng phải... bên ngoài
đã có lời tiếng ong tiếng ve, nói là Vương công tử về kinh bàn bạc việc hủy hôn
với cha mẹ đấy!”
“Là ai loan tin này ra vậy?” Hoàng Tử Hà thầm đoán, hẳn là Lý Thư Bạch,
người này thực quá quyết tuyệt, để Vương Uẩn khỏi nuốt lời, bèn nhanh tay
chặt đứt đường lui của y.
Chu Tử Tần không hiểu đầu đuôi nhảy dựng lên: “Cái gì cơ? Tên khốn
Vương Uẩn kia dám hủy hôn à? Hắn định về kinh bàn việc hủy hôn ấy hả? Để
ta tóm cổ tẩn cho hắn một trận!”
“Nguồn cơn việc này chẳng phải vì Chu bổ đầu ư?” Bà thím hầm hầm trừng
mắt lườm gã, “Dạo Tử Hà bị truy nã toàn quốc, nhà họ Vương cũng không hề
đả động chuyện hủy hôn, sao giờ đã rửa sạch oan khiên lại sinh sự? Chẳng phải
nhờ Chu thiếu bổ đầu cứ lôi con bé đi phá án hay sao? Đường đường là khuê
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nữ, cả ngày theo bổ đầu hết bươi tử thi lại phá án mạng, nhà chồng nào chịu
nổi?”
Chu Tử Tần đương nhiên không chịu lép, độp lại ngay: “Đại nương không
biết rồi! Lúc ở trong kinh, Vương công tử vô cùng thán phục Sùng... Hoàng tiểu
thư tâm tư tinh tế, đoán án như thần. Huynh ấy cũng từng giúp chúng tôi đến
hiện trường điều tra, sao có thể vì việc này mà hủy hôn! Rõ ràng là tin đồn bậy
bạ, không thể tin được!”
“Hừ!!! Nhưng rõ ràng Vương công tử đã rời Thành Đô chuyện này không
thể chối cãi được! Lúc trước Vương công tử từng đến nhà họ Hoàng mấy lần,
dốc lòng thu xếp cho con bé, giờ thì sao, mấy hôm trước đã nói sẽ đến bàn bạc
việc hôn nhân, kết quả sát giờ hẹn lại cáo bận, cả việc lớn như về kinh cũng
không báo lấy một tiếng, bổ đầu bảo là vì sao?”
Chu Tử Tần vẫn nói cứng: “Đương nhiên là vì Vương Uẩn sợ lúc chia tay
lưu luyến, lại lo mình không nỡ xa Hoàng tiểu thư, nên phải gắng nén nỗi khổ
chia ly, chẳng từ mà biệt, để khỏi sụt sùi thương cảm.”
Bà thím Hoàng Tử Hà chỉ là người thường, sao địch lại công phu nói đen
thành trắng vô địch Trường An của Chu Tử Tần, đành cười nhạt quay lưng đi
thẳng, quẳng lại một câu: “Tử Hà à, nếu chuyện hủy hôn là thực, thì từ nay về
sau, mong cháu thận trọng chút đi!”
Chu Tử Tần lè lưỡi làm mặt quỷ sau lưng bà ta, rồi quay lại nhìn Hoàng Tử
Hà: “Kệ bà ấy, ta thường tới Tả Kim Ngô Vệ ăn chực, hiểu rõ tính tình Vương
Uẩn, người ôn hòa như thế mà hủy hôn mới là lạ? Huống hồ vợ chưa cưới của
huynh ấy lại là cô, dù ta có tha, Quỳ vương cũng chẳng chịu để yên, nhất định
sẽ ra mặt thay cô!”
Hoàng Tử Hà cười bất lực: “Đa tạ Tử Tần tặng son và thuốc bôi tay, sau này
có vụ án lớn cứ gọi tôi, tôi sẽ giúp công tử coi như cảm tạ.”
“Chủ yếu phải nhờ Sùng Cổ dạy ta phá án, tuy tay nghề nghiệm thi của ta là
thiên hạ vô địch, nhưng về phương diện suy đoán thì còn kém lắm, quả là lực
bất tòng tâm.” Gã gãi đầu, thở dài não ruột, “Đương nhiên, nếu có tài xem
tướng như Quỳ vương thì càng tốt, đi ngang qua đường liếc một cái đã biết kẻ
kia khi nào thì phạm tội, đến lúc đó cứ theo dõi hắn là được...”
Hoàng Tử Hà bật cười khúc khích: “Được rồi, về sau công tử cứ nhờ gia chỉ
bảo thêm cho.”
“Chỉ bảo gì chứ, Quỳ vương cũng đi rồi, sáng sớm nay lên đường.” Chu Tử
Tần xị mặt, rồi như sực nhớ ra chuyện gì đó, thì thào bảo cô, “À phải, trước lúc
lên đường Trương nhị ca có nhờ tôi giúp huynh ấy nghe ngóng tin tức Tích
Thúy ở Thục. Sùng Cổ bảo Tích Thúy liệu có đến đây không?”
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Hoàng Tử Hà trầm tư đáp: “Cũng không biết được, có khi một ngày nào đó
cô ấy lại đến thì sao?”
“Đúng nhỉ, thiên hạ rộng lớn như thế, đâu cũng có thể đi, đâu cũng có thể
không đi mà.” Nói rồi, Chu Tử Tần lại liếc ra ngoài song, thấy không có ai mới
hạ giọng, “Lúc ta đến, Trương nhị ca đang thu dọn hành lý. Lần này Quỳ vương
về kinh, có các tiết độ sứ Đông Xuyên và Tây Xuyên hộ tống, một số thân binh
trước đây cũng đã quay về, chắc không hề gì. Vậy mà ta lại thấy Trương nhị ca
đầy vẻ lo lắng, cứ nơm nớp không yên.”
Hoàng Tử Hà “ừm” một tiếng, nhớ lại lúc từ biệt hôm qua, Lý Thư Bạch đã
dặn dù cô nghe được tin gì cũng không được kinh sợ, càng không cần lo lắng,
cứ yên lòng đợi y về, bèn cúi đầu nhìn xuống, xoay xoay chiếc vòng mã não
trên cổ tay, hồi lâu mới hỏi: “Trương nhị ca nói gì?”
“Huynh ấy không dám nói, nhưng ta cứ bám riết không buông...”
Tài đeo bám của Chu Tử Tần, cả cô cũng không phải là đối thủ, đương nhiên
Trương Hàng Anh làm sao chống đỡ nổi, đành ấp úng nói: “Khuyên đỏ...”
Vừa nghe Chu Tử Tần nhắc đến hai chữ “khuyên đỏ”, Hoàng Tử Hà đã thấy
hơi lạnh từ cột sống xộc thẳng lên óc, vội gặng: “Chữ nào?”
Chu Tử Tần ngơ ngác: “Chữ nào gì cơ?” Bấy giờ cô mới nhận ra mình hơi
quá khích, có lẽ Chu Tử Tần không biết chuyện này, đành miễn cưỡng trấn tĩnh
lại, gắng lấy giọng bình thản hỏi: “Ý tôi là, trừ hai chữ đó ra, Trương nhị ca còn
nói gì không?”
Chu Tử Tần lắc đầu: “Không hề. Huynh ấy vừa lỡ mồm buột ra hai từ này đã
hối hận khôn xiết, ngậm chặt miệng lại. Ta nài nỉ hết cả hơi, nhưng huynh ấy lại
quay ra cầu xin ta, nói rằng lúc trước vì phạm quy mà bị đuổi khỏi đội nghi
trượng, nếu ta không muốn huynh ấy phải về Đoan Thụy Đường phơi thuốc thì
đừng hỏi thêm nữa. Trương nhị ca đã nói thế, ta còn biết làm sao nữa.”
Hoàng Tử Hà lặng thinh, hồi lâu mới gật gật đầu, song chẳng nói thêm gì.
Chu Tử Tần bèn gặng: “Sùng Cổ cũng biết ‘khuyên đỏ’ nghĩa là gì đúng
không? Vừa rồi Sùng Cổ nói ‘chữ nào’ là ý gì? Các vị lại giấu ta chuyện gì phải
không?”
Hoàng Tử Hà thở dài: “Tử Tần à, có những chuyện thà không biết thì hơn
đấy.”
“Một là biết cả, hai là mù tịt, chứ cứ biết nửa chừng thế này khó chịu lắm!”
Chu Tử Tần nhăn mặt, tha thiết nhìn cô, “Sùng Cổ, tiết lộ cho ta một tí đi? Một
tí thôi mà...”
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“Biết một tí còn khó chịu hơn biết nửa chừng đấy?” Hoàng Tử Hà từ chối
thẳng thừng, “Có những việc, một khi bị cuốn vào thì chẳng hay ho gì đâu.”
“Nhưng Sùng Cổ đã biết rồi, chẳng phải là cũng bị cuốn vào rồi ư? Ta bất
chấp, bạn bè với nhau phải có nghĩa khí, chúng ta có phúc cùng hưởng có họa
cùng chịu!” Hoàng Tử Hà chậm rãi lắc đầu: “Phải, tôi đã bị cuốn vào, vậy mà
giờ đây sóng gió ập đến, người ta lại đẩy tôi ra... Thực tình, tôi còn rút ra nổi
ư?”
Chu Tử Tần ngơ ngác, chẳng hiểu cô đang nói gì.
Chỉ thấy Hoàng Tử Hà quay sang cười hỏi gã: “Tử Tần có vào được gác Đôn
Thuần không?”
Chu Tử Tần quen tư duy nhảy cóc, song cũng chẳng ngờ cô lại thình lình đổi
chủ đề như vậy, há hốc mồm hồi lâu mới gật đầu: “Được.”
“Dẫn tôi vào được không, tôi muốn xem thử nơi ở của Quỳ vương.”
Khóe miệng Chu Tử Tần rần rật: “Sùng Cổ buồn cười nhỉ? Trước đây làm
tiểu hoạn quan bên cạnh Quỳ vương, ngày nào chẳng ở phủ Quỳ, còn chưa thấy
nơi ở của gia ư?”
Hoàng Tử Hà đành viện cớ khác: “Được rồi, vậy dẫn tôi đi tham quan hành
cung nhé.”
“Không vấn đề, để ta mượn cho một bộ đồ cửa công. Đi nào.”
Chu Tử Tần giao du rộng rãi, chỉ trong mấy tháng, khắp trên dưới quận Thục
đều nhớ mặt. Đám hộ vệ canh giữ gác Đôn Thuần vừa thấy gã đã nhao nhao:
“Sao Chu bổ đầu lại đến? Sáng nay chẳng phải vừa tới tiễn Quỳ vương ư?”
“Ta để quên đồ, phải vào tìm.” Nói rồi, gã vẫy tay chào tất cả, thản nhiên
dẫn Hoàng Tử Hà vào. Thấy Hoàng Tử Hà mặc đồ bổ khoái, mọi người cũng
chẳng để ý, chỉ cười hì hì trêu: “Cậu chàng này cứ trắng nõn nà ấy nhỉ.”
Đến trước hiên Xuân Hóa, cô chỉ thấy hình bách xanh ngắt một màu, che
khuất cả sảnh đường phía sau. Đi lòng vòng trên nền gạch xanh trước hiên hồi
lâu, cô chợt hỏi: “Lúc Quỳ vương đến đây, có những ai hầu hạ?”
Một kẻ đang dọn vườn cạnh đó liền đáp: “Sau khi các thị vệ bên cạnh Quỳ
vương lần lượt quay về, đều do họ hầu hạ gia.”
Cô lại hỏi: “Có để lại người nào không?”
“Có một thị vệ bị thương phạm đến xương cốt, không thể đi theo gia nữa,
tình cờ cũng là người Thục nên gia gửi gắm cho quận thú giữ người này lại phụ
việc, giờ đã ghi tên vào danh sách ở gác rồi.”
www.vuilen.com

29

Tác Giả: Châu Văn Văn

Người Dịch: Tố Hinh

TRÂM - CHIM LIỀN CÁNH

Hoàng Tử Hà gật đầu, hỏi han thêm về người nọ rồi đến gặp, là một nam tử
khí khái, chừng hơn hai mươi tuổi, trước đây cô cũng đã từng gặp, hình như mọi
người gọi hắn là Điền Ngũ, tiếc rằng giờ đã cụt tay phải, không thể làm lính
được nữa.
Người này đương nhiên cũng nhận ra Hoàng Tử Hà, liền chào: “Dương công
công.” Đôi bên vái chào nhau xong, Hoàng Tử Hà tiện miệng hỏi: “Thứ gia để
lại cho ta đâu?”
Điền Ngũ ngẩn ra, ấp úng: “Thứ... gì cơ?”
“Chính là thứ trước khi gia đưa cho ngươi, dặn ngươi sau này chuyển lại cho
ta đó.” Hoàng Tử Hà bình thản nhìn hắn.
Điền Ngũ há hốc miệng, lưỡng lự đáp: “Là... cái đó ư...”
Nghe hai người đối đáp, Chu Tử Tần chẳng hiểu đầu cua tai nheo gì hết, mà
cũng chẳng hơi đâu đoán mò, điềm nhiên ngồi xuống bên cạnh cắn hạt dưa.
“Nhưng gia đã dặn, phong thư ấy phải đến ngày này năm sau mới được giao
cho Dương công công.” Điền Ngũ bối rối gãi đầu, nghi hoặc hỏi: “Sao giờ công
công đã đòi lấy rồi? Gia nói với công công rồi à?”
Hoàng Tử Hà thản nhiên giải thích: “Ừm, gia dặn ta nếu có việc gấp thì cứ
xem phong thư gia để lại.”
Điền Ngũ lắc đầu: “Nhưng gia dặn tôi là ngày này năm sau.”
“Sáng nay lúc tới tiễn gia lại xảy ra việc gấp. Giờ gia về kinh, nhất định sẽ
gặp trùng trùng nguy hiểm, nên mới dặn có để lại một phong thư ở chỗ ngươi,
vốn định một thời gian nữa mới giao cho ta, nhưng giờ thế cục nguy cấp, nên
bảo ta mau chóng lấy về.”
Nghe cô nói vậy, Chu Tử Tần đang cầm nắm hạt dưa liền ngẩn ra: “Sùng Cổ
cũng đi tiễn gia ư?”
“Ừm, sớm hơn công tử.” Cô ngoái lại nhìn gã, ý bảo ngậm miệng.
Chu Tử Tần lại cắm cúi cắn hạt dưa, không dám ho he gì nữa.
Thấy cô có vẻ quả quyết ánh mắt cũng hết sức bình tĩnh, không giống nói
dối, Điền Ngũ đành đáp: “Thôi được xin Dương công công đợi cho một lát.”
Đoạn hắn quay về phòng, chẳng bao lâu thì quay lại, đưa một bức thư gắn xi kín
cho cô: “Là bức này đây.”
Bì thư không đề tên người gửi người nhận. Hoàng Tử Hà đón lấy, bảo Điền
Ngũ: “Đa tạ, làm phiền Điền Ngũ ca rồi.” Đoạn quay người, vừa đi vừa mở
phong thư.
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Tử Hà, thấy chữ như thấy người.
Lúc cô mở thư này ra, hẳn là ta đã chết.
Mưa gió trong triều, chẳng ai tránh được. Mấy năm nay dốc hết tâm huyết,
như giẫm băng mỏng, cuối cùng cũng có lúc đổ vỡ khó cứu. Bóng ác non Tây,
vương khí suy kiệt ta không thể cứu, nhưng có mối họa ta có thể trừ. Dựa vào
mình ta, dẫu có dốc cạn sức lực cũng không ngăn nổi dòng chảy của triều đình
giữa trời dài đất rộng.
Lần này chịu chết, ta đã đợi suốt mười mấy năm. Tổ lật lấy đâu trứng lành,
giấc kê vàng đã tỉnh, thà thẳng thắn đối mặt còn hơn nín thít sống mòn. Cả đời
ta vốn không ràng không buộc, chỉ muốn vạch trần bí mật thân này, rồi chết
cũng không tiếc. Nào ngờ chiều xuân ấy lại tình cờ gặp cô, rồi bước bước dấn
sâu, đến nỗi quên cả bản thân mình. Tử Hà, cô là sai lầm lớn nhất, cũng là may
mắn lớn nhất đời ta.
Họ Vương Lang Gia không phải mối tốt, sau ta, chắc sẽ đến lượt họ sụp đổ.
Giờ cô đã không còn dính líu gì với Vương Uẩn nữa, bằng tuệ nhãn của cô, ắt
sẽ tìm được duyên lành nơi khác, như ý viên mãn...
Hoàng Tử Hà chẳng kịp đọc hết đã thấy trước mắt tối sầm. Nét chữ sắc sảo
của Lý Thư Bạch nhòa hẳn rồi tan đi như khói. Cô đứng lặng, hai chân mềm
nhũn, phải dựa vào gốc bách cao ngất đằng sau mới trụ vững nổi.
“... Sùng Cổ?”
Là Chu Tử Tần đang cuống quít gọi cô.
Hoàng Tử Hà vội vã gấp phong thư lại, song trước mắt tối mò, chẳng thấy gì
cả, đành nhét lá thư vào ngực áo, yếu ớt gọi: “Tử Tần...”
“Hả? Ta đây.”
“Tôi... hơi chóng mặt.” Nói đến đây, cô cũng định thần lại, vịn tường chầm
chậm đi đến cạnh lan can rồi tựa cột ngồi xuống, giơ tay bóp trán, “Thiếu máu
ấy mà, một lát là ổn thôi.”
Chu Tử Tần vỗ đầu, hớt hải chạy vào căn phòng cạnh đó, lấy hai viên kẹo
vừng đưa cho cô: “Gia không ở đây, cô cũng đừng quên mang kẹo theo chứ.”
“Đâu đến nỗi yếu ớt thế, gần đây cũng không phải bôn ba cả ngày mà.”
Đoạn cô nhón một viên kẹo vừng chậm rãi nhai, thẫn thờ hồi lâu.
Phóng mắt nhìn ra tùng bách xanh um phía trước, chỉ thấy cành cong uốn
lượn tựa như rắn rồng vươn mình, tán lá rậm rì chẳng khác bóng đen thấp
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thoáng, vườn cảnh được cắt tỉa gọn gàng nay đã trở thành hành cung quạnh quẽ
cả trăm năm.
Trong nháy mắt, dường như cô đã hiểu được sự đáng sợ của triều đình.
Chu Tử Tần ngồi bên nhìn cô đầy lo lắng: “Sùng Cổ không sao chứ?”
“Không... Tôi không sao...” Cô co chân lên, áp mặt vào cánh tay, gục đầu
xuống gối giây lát rồi hỏi: “Cùng tôi đến thăm mộ cha mẹ được không?”
Trên mộ Hoàng quận thú đã lún phún cỏ xanh. Chỉ cần có đất thì ngọn cỏ
ngoan cường sẽ không ngừng mọc ra suốt bốn mùa, chờ đến một ngày con
người sơ ý, chúng sẽ có cơ hội vươn cao.
Chu Tử Tần xe nhẹ đường quen, chạy thẳng đến nơi, vái một vái thật dài
trước mộ rồi thành khẩn khấn khứa: “Kính thưa tất cả người nhà của Hoàng tiểu
thư... Lần trước quấy nhiễu các vị thực là có lỗi, xin các vị bỏ quá cho, dù sao
cuối cùng Hoàng tiểu thư đã giúp các vị bắt được hung thủ, coi như tôi cũng
góp một tay...”
Hoàng Tử Hà chẳng buồn để ý đến gã mà quỳ phục xuống, thẫn thờ nhìn
hàng chữ trên bia mộ khắc rành rành tên cô: Hiếu nữ, Hoàng Tử Hà.
Cả gia đình thuận hòa yên ấm làm vậy, giờ đây chỉ còn một mình cô.
Ánh mắt cô vượt qua phần mộ trước mặt, nhìn ra ngôi mộ nhỏ giản dị đằng
sau. Trước mộ chỉ có một tấm bia đá khắc mấy chữ đơn sơ: Vũ Tuyên chi mộ.
Ngoài ra, không còn gì khác.
Dưới nấm đất hoang vu ấy, là mối tình đầu đã vùi chôn của cô. Chẳng ai còn
biết đến phong tư nho nhã của hắn, cũng chẳng ai hay câu chuyện của hắn.
Càng không ai biết, hắn từng biến một thời thiếu nữ của cô thành giấc mộng đẹp
nhất thế gian này.
Tiếc rằng giờ đây mộng đẹp đã tan, hắn cũng rời xa cô mãi mãi. Trước mặt
cô, chỉ có một con đường đầy rẫy hiểm nguy. Lý Thư Bạch mong cô ở lại đây
đợi ngày y đạp bằng chông gai quay về, song cô tự biết, mình không thể ngồi
một chỗ đợi định mệnh giáng xuống được.
Người sống trên đời luôn phải đối mặt với muôn ngàn sóng gió. Bão táp trên
triều nghiêng ngả thiên hạ. Nếu vào lúc gian nan hung hiểm nhất lại không thể
kề vai sát cánh cùng người ấy thì cô cần gì sống uổng kiếp này, càng không thể
nói là viên mãn như ý được.
Cô cắn môi, khom người dập đầu ba cái trước mộ người nhà.
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Từ đầu đến cuối, cô đều lặng thinh không nói. Chu Tử Tần đi cùng chẳng
hiểu nguyên do, chỉ biết nghi hoặc nhìn cô, cũng chẳng rõ tại sao mắt cô ầng
ậng nước.
Núi non trùng điệp, đường xa tít tắp.
Con đường phía trước dường như không có điểm cuối, cứ trải dài ra lớp lớp.
Lý Thư Bạch mải miết đi, càng gần kinh thành, y càng thấy bất an.
Con cá nhỏ trong bình lưu ly dường như cũng mệt vì đường xa, lặng lẽ lặn
xuống đáy bình, bất động thật lâu. Mặc cho y búng vào thành bình, nó cũng chỉ
uể oải quẫy đuôi chẳng buồn để ý.
Ánh nắng rọi qua rèm xe càng lúc càng thêm ấm áp. Suốt, lá đỏ lá vàng rơi
lả tả. Vén rèm trông ra, tình cờ một chiếc lá đỏ bay vào rơi xuống lòng mình. Y
nhặt lên xem, lại nhớ đến lúc chia tay trên con đường vắng ở Thành Đô hôm ấy,
một chiếc lá đỏ cũng rơi xuống tóc cô thế này.
Hẳn cô không biết, khi ôm cô vào lòng, y đã âm thầm gỡ chiếc lá từ tóc cô,
nắm chặt trong tay.
Y lật cuốn sách trên bàn ra, đặt chiếc lá vừa nhặt xuống cạnh chiếc kẹp sẵn
trong sách. Hai chiếc lá đỏ nằm bên nhau, nhìn thân thiết vô cùng.
Giờ cô đang làm gì nhỉ? Chiều thu thế này, chắc là đang ngủ bên song? Liệu
có phải đang chìm trong mộng đẹp?
Nghĩ vậy, khóe môi bất giác cong lên thành một nụ cười thầm nhủ, một thời
gian nữa, không thấy mình quay về, cuộc hôn nhân của cô với Vương Uẩn cũng
bị chính mình phá hỏng, liệu cô có hận mình không nhỉ?
Đi mải miết hết ngày này sang ngày khác, phong cảnh ngoài song cũng dần
trở nên quen thuộc. Núi non ngoài ngoại ô kinh thành dường như cũng hùng vĩ
nguy nga hơn nơi khác. Núi non trùng điệp, sông nước uốn quanh, non xanh
nước biếc cùng bao bọc lấy tòa thành phồn hoa nhất dưới gầm trời này, trở
thành nơi muôn vạn dân chúng hướng về.
Nghỉ lại biệt phủ ngoài thành một đêm, quân Đông Tây Xuyên cũng dừng lại
đóng trại ở đây, tảng sáng hôm sau chỉ có một mình xa giá Quỳ vương vào
thành.
Thấy cỗ xe ngựa quen thuộc, từ quan đến dân trong thành đều nháo nhào
kháo nhau, Quỳ vương về kinh rồi. Quan viên các bộ xúc động rưng rưng, như
nhìn thấy cảnh đống tấu chương chất cao như núi đang vợi đi nhanh chóng.
Thế nên, xe ngựa còn chưa đến phường Vĩnh Gia, trước cửa phủ Quỳ đã có
cả đám người xúm xít đúng đợi. Tới khi nghe tiếng chuông vàng quen thuộc,
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mọi người đều rộ lên hoan hô rồi nhao nhao chạy đến tham kiến. Thượng thư bộ
Công Lý Dụng Hòa vung tay gạt tất cả ra, nước mắt nước mũi ròng ròng:
“Vương gia cuối cùng cũng về kinh rồi? Hoàng thượng đang định xây một trăm
hai mươi tòa tháp ở ngoài thành để rước cốt Phật từ chùa Pháp Môn, xin gia cho
chỉ thị, chúng hạ quan phải xây thế nào đây?”
Thôi Thuần Trạm đẩy phắt Lý Dụng Hòa ra, hối hả thưa: “Bẩm vương gia,
vụ kinh triệu doãn Ôn Chương nhận hối lộ giờ đã giao cho Đại Lý Tự điều tra,
gia xem...”
“Đây là sổ thu thuế năm nay của bộ Hộ, mời gia xem qua...”
Giữa tiếng ồn ào nhốn nháo, Lý Thư Bạch cuối cùng cũng bước xuống xe. Y
vốn cao, nên chỉ cần nhìn quanh một lượt, mọi người đã cảm thấy y nhìn thấy
mình, tức thì đám đông yên tĩnh hẳn, ai nấy vội vã dâng sổ sách của mình lên.
Song Lý Thư Bạch không nhận lấy, chỉ ra hiệu cho đám tùy tùng rẽ đám
đông ra, đi thẳng vào phủ, miệng nói: “Bản vương đi tắm gội thay áo đã, các vị
có thể vào sảnh đợi...”
Vừa nói đến đây, y bỗng sững ra trước cửa.
Đám người đằng sau không hiểu Quỳ vương trông thấy gì, nhưng thấy y
đứng sững ở đó, đang nói nửa chừng thì im bặt, bèn lũ lượt vươn đầu ra ngó
xem rốt cuộc là cái gì đã khiến Quỳ vương nổi danh lạnh lùng điềm tĩnh, dù núi
lở trước mặt cũng không hề biến sắc lại phải thẫn thờ.
Lý Thư Bạch nhanh chóng định thần, bước qua cửa rồi quay lại bảo tất cả
mọi người: “Hôm nay ta mệt rồi, mời các vị về cho, mọi chuyện để mai hẵng
bàn.”
“Bẩm vương gia, mạng người quan trọng mà! Việc của Ôn Chương rốt
cuộc...”
“Vương gia, một trăm hai mươi tòa tháp phải làm sao đây! Trên dưới bộ
Công sắp bị lôi đi xử giảo hết rồi...”
“Xin gia xem qua đi...”
Lý Thư Bạch như không nghe thấy, chỉ đứng trên thềm, nhìn chằm chằm
bóng dáng mảnh mai trước bức chiếu bích1.
Hoàng Tử Hà vận bộ váy vàng nhạt, mái tóc búi đơn giản, chỉ cài cây trâm y
tặng, đứng trước chiếu bích quét vôi trắng, lúm đồng tiền ẩn hiện trên gương
mặt tái xanh. Trong đôi mắt đắm đuối kia lấp lánh hai vì sao sáng nhất thế gian,
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phản chiếu bóng hình y, khiến mọi thứ trước mặt y bỗng sáng rực lên như có
hào quang vạn trượng.
Từng bước, từng bước, y thong thả bước xuống thềm, đi về phía cô.
Hoàng Tử Hà đứng giữa gió lộng, tà áo bay bay, tóc tơ phấp phới, nhoẻn
miệng cười thật tươi, ánh sao trong mắt cũng long lanh dao động.
Ngực y như có cái gì trào lên rồi nghẹn lại, hơi thở cũng ngừng mất một
nhịp. Máu trong tim y sôi lên, cả người lúc lạnh lúc nóng, chẳng biết là mừng rỡ
hay là xót xa.
Bước đến cách cô hai bước, y mới dừng chân, khẽ hỏi: “Sao lại đến đây?”
Cô ngước nhìn y: “Gia thanh thế lớn quá, dọc đường đi có bao nhiêu người
tiếp đón bày tiệc tẩy trần nên chậm hơn tôi nhiều. Tôi đến đây từ hôm trước, đã
nghỉ ngơi được hai ngày rồi.”
Không để cô đánh trống lảng, y lại hỏi: “Chẳng phải bảo cô cứ yên tâm ở
Thục đợi ta ư?”
“Đợi thế nào đây? Đợi đến mùa thu năm sau đọc thư tuyệt mệnh của gia ư?”
Cô hít một hơi thật sâu, mặt vẫn tươi cười song bờ môi đã run lên, hơi thở lẫn
giọng nói đều nghẹn nghẹn: “Tuy biết gia đã sắp xếp như thế thì nhất định sẽ
bình yên quay về, nhưng... tôi làm sao chờ nổi, huống hồ, nếu cứ ngồi đợi chờ
vô vọng, chi bằng tôi chính tay nắm giữ thứ mình có thể nắm giữ còn yên tâm
hơn.”
Nụ cười của cô kiên cường mà rạng rỡ. Tia nắng cuối ngày rọi lên gương
mặt tươi tắn, khiến cả thế giới thoắt mờ mịt hẳn đi. Gương mặt cô lấp lánh ánh
hoàng hôn vàng rực, khiến Lý Thư Bạch lóa cả mắt, không dám nhìn thẳng.
Dường như y có thể trông thấy cô một thân một mình cưỡi Na Phất Sa băng
qua muôn sông ngàn núi, giữa một trời hoa vàng lá úa của mùa thu, bất chấp
mọi thứ chạy thẳng đến kinh thành.
Cổ họng bỗng nhiên nghẹn lại, không thốt nổi lời nào, y chỉ biết giơ tay
chạm nhẹ vào mặt cô, như chạm vào mộng ảo, cảm thấy tất cả đều mông lung,
không dám tin là thật.
Giọng nói vốn lạnh nhạt bình thản, lúc này cũng run lên: “Cô có biết... tình
thế hiện giờ đối với ta nguy hiểm nhường nào không?”
Đoạn y rút lá bùa trong tay áo, chìa ra trước mặt cô.
Giữa tờ giấy ố vàng, trên nền hoa văn xà trùng quỷ đi, ba chữ “côi, tàn, góa”
đều bị khuyên đỏ thắm. Vết mực đỏ như máu còn loang ra, thấm vào những hoa
văn chìm bên dưới, lờ mờ tạo thành một chữ sau cùng: vong.
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Nhìn con chữ ẩn hiện giữa lớp, như có như không hoa văn chìm đầy quái gở
song lại như xoáy vào mắt, cô chỉ mỉm cười, vươn tay nắm lấy tay y. Rồi giống
như lần trước mười ngón tay đan vào nhau.
Dưới ánh chiều vàng rực, cô nắm chặt tay y, cười dịu dàng: “Tôi đã nói sẽ
vĩnh viễn bên gia mà.”
Dòng máu sôi sục trong tim cuối cùng cũng trào dâng như vỡ đê. Y chẳng
còn sức xua đuổi cô nữa, đành bất chấp tất cả ôm chặt lấy cô, chặt đến gần như
thô bạo. Cô cảm giác được cả người y run lên, hơi thở rối loạn dồn dập, luống
cuống chẳng khác một gã thiếu niên chưa hiểu sự đời. Đang định cười trêu kẻ
xưa nay quen thói làm mặt lạnh nhưng vừa mở miệng ra, môi chưa kịp cong lên,
nước mắt đã lăn dài.
Cô lặng lẽ vùi mặt vào ngực Lý Thư Bạch, để nước mắt mình thấm vào vạt
áo gấm trên người y.
Trường An cuối thu, tà dương vàng rực. Trong phủ Quỳ hoa cúc nở rộ, mùi
thuốc thoang thoảng bao phủ tất cả lầu gác.
Khung cảnh êm đềm lúc này, có lẽ là ngày cuối cùng của họ.
Ghi chú:
1. Một dạng bình phong, thường xây bằng gạch hoặc đá rất kiên cố, đặt ở
giữa sân, sau cổng chính, chắn giữa cổng chính và cửa nhà để cản không cho tà
khí vào nhà.
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