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Chương 2
Giữa Trời Sương Gió1

C

uộc sống của Tiểu Yêu dường như lại trở về những ngày tháng sống

trong thành Hiên Viên: Sáng luyện cung, chiều chế độc dược. Ngày nào cũng
bận rộn, tất bật.
Cách vài ngày, nàng lại tới chỗ Phòng Phong Bội học bắn tên, rồi hai người
sẽ cùng đến Chỉ Ấp, Trạch Châu rong chơi.
Phòng Phong Bội không hổ danh là lãng tử suốt bốn trăm năm qua. Gã thông
thạo mọi ngõ ngách, mọi điều kỳ thú, mọi chốn ăn chơi ở Chỉ Ấp và Trạch
Châu. Hai người cùng nhau tận hưởng những niềm vui nhỏ bé, giản dị giữa đời
thường.
Chỉ ấp và Trạch Châu đều cách xa Ngũ Thần Sơn và Hiên Viên Sơn, cách xa
cả Tuấn đế và Hoàng đế. Rất ít người biết dung mạo thật của Tiểu Yêu nên nàng
chỉ cần vận trang phục của người Trung nguyên, trang điểm cho làn da sạm lại
một chút và che đi vết bớt hình hoa đào trên trán là sẽ biến thành một thiếu nữ
thường dân khả ái.
Những lúc đi chơi với Phòng Phong Bội, Tiểu Yêu hầu như quên hẳn thân
phận của mình, đôi khi nàng cảm thấy mình vẫn là Văn Tiểu Lục, chỉ khác là
bây giờ nàng mặc đồ con gái.
Tiểu Yêu biết rõ Phòng Phong Bội chính là Tương Liễu, nhưng có lẽ vì nơi
này không phải chiến trường nên dẫu là sát thủ lạnh lùng tàn nhẫn đến đâu, sau
khi cởi bỏ chiến bào phải hòa nhập với đời thường. Vì vậy, y chỉ là một gã trai
vô tích sự, con vợ lẽ mà thôi.
Không ai buồn để ý đến một gã trai không quyền thế và một cô gái thường
dân linh lực thấp kém.
Bước đi trên phố, họ sẽ tránh đường cho xe của các gia đình quý tộc. Nếu bị
quát mắng, họ sẽ cúi đầu cam chịu, nếu bị làm dơ y phục, họ sẽ lấy khăn lau
sạch.
Kể từ ngày trở thành Vương cơ, Tiểu Yêu không còn phải lo lắng chuyện
tiền bạc. Lần đầu gặp cảnh thiếu tiền, nàng hồn nhiên đề nghị được trả tiền thay
Phòng Phong Bội. Nhưng mặt lạnh lùng của y khiến Tiểu Yêu sợ hãi, vội vàng
đút tiền vào túi. Phòng Phong Bội lẳng lặng ra ngoài, lát sau trở lại, mang theo
ít tiền, có lẽ y đã đem cầm cố hoặc bán đứt đồ đạc tùy thân gì đó.
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Ra khỏi quán, Phòng Phong Bội nghiêm mặt nói với Tiểu Yêu:
- Trả tiền là việc của đàn ông, sau này cô đừng có lanh chanh!
Nhìn vẻ mặt hầm hầm tức tối của Phòng Phong Bội, Tiểu Yêu không dám
cười, nàng gắng gượng giữ cho nét mặt của mình được nghiêm nghị. Nhưng tối
hôm đó, cung Tử Kim chốc chốc lại vang lên những tràng cười rộn rã của Tiểu
Yêu. Nàng vừa vỗ thình thịch vào cạnh giường vừa cười lăn cười bò.
Kể từ hôm đó, Tiểu Yêu hiểu rằng, Phòng Phong Bội có bao nhiêu tiền, hai
người sẽ tiêu bấy nhiêu. Nếu y có nhiều tiền, hai người sẽ vào quán sang, nếu y
hết tiền, hai người sẽ tìm quán cóc nơi vệ đường.
Có lần, ăn xong bữa trưa, Phòng Phong Bội chỉ còn hai xu, hai người đành rủ
nhau vào sòng bạc kiếm thêm tiền cho chuyến rong chơi buổi chiều. Người
trong sòng bạc tỏ ra khó chịu khi trông thấy phòng Phong Bội, rõ ràng đây
không phải lần đầu y đến sòng bạc kiếm chác. Nhưng những lúc được vận đỏ y
rất rộng rãi, y biết rằng cần vờ thua đôi ván mới không bị đuổi ra khỏi xới bạc.
Tiểu Yêu dần thấu hiểu tâm tư của Tương Liễu. Y không giả mạo Phòng
Phong Bội, y đang là chính y. Đối với y, vào vai Phòng Phong Bội giống như
một kiểu công việc mà không cần ngày nào cũng phải làm, lại được tự do, thoải
mái. Y làm việc cho nhà Phòng Phong, được họ trả tiền công, tiền công không
đủ tiêu xài, y sẽ tìm cách kiếm thêm. Còn về chuyện Tương Liễu là gì đối với y
thì Tiểu Yêu không biết, cũng không dám hỏi.
Cách ba, bốn ngày Cảnh lại đến thăm Tiểu Yêu một lần.
Núi Thần Nông vô cùng rộng lớn nên có rất nhiều nơi để chơi, chốn này lại
rất mực yên tĩnh vì ít người sinh sống ngoài các thị nữ, thị vệ lo việc coi sóc các
cung điện. Có lúc họ thong thả dạo chơi giữa núi đồi, có lúc họ dắt nhau đến
bên bờ suối, cũng có lúc họ không đi đâu cả, chỉ ngồi bên nhau trong căn lều cỏ
bên Thảo Ao Lĩnh.
Mộc cận mọc rất nhiều bên ngoài Tử Kim cung, Tiểu Yêu thường ngắt lá gội
đầu cho Cảnh.
Nàng ngâm chúng vào nước suối, vò nhẹ tạo bọt rồi xoa khẽ lên tóc Cảnh.
Tóc chàng mềm mượt như nhung, Tiểu Yêu rất thích cái cảm giác được lùa tay
vào mái tóc này.
Có lẽ vì ngay từ khi họ gặp nhau Tiểu Yêu đã ở vị trí của người chăm sóc
Cảnh nên nàng quen với công việc đó. Đôi lúc nhớ lại lần đầu tiên gội đầu cho
Cảnh, Tiểu Yêu có cảm giác như mới hôm qua, như một giấc mộng. Gã ăn xin
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gầy guộc, xanh xao như tàu lá ngày nào là người đàn ông trước mặt nàng đây
sao?
Thậm chí, nàng rất muốn cởi bỏ y phục của chàng để kiểm tra xem trên cơ
thể chàng còn những vết sẹo xù xì đáng sợ đó không. Nhưng nàng không dám,
vì nàng không còn là Văn Tiểu Lục và chàng không còn là Diệp Thập Thất như
xưa nữa.
Tiểu Yêu không hề giấu giếm chuyện nàng thường đến gặp Phòng Phong
Bội, Cảnh cũng không hỏi nàng về việc đó.
Thực ra, Tiểu Yêu rất muốn chàng hỏi nàng chuyện nhưng có lẽ vì Cảnh
cảm thấy chàng chưa đủ tư cách để can thiệp vào đời sống riêng của nàng nên
đã không hỏi. Thậm chí, chàng không hề nhắc tới việc Phòng Phong Bội và
Tương Liễu trông giống nhau đến thế nào. Không biết vì chàng đã điều tra và
không thấy có điểm gì đáng nghi hay vì chàng cho rằng việc ấy không quan
trọng.
Nhưng nếu chàng không hỏi, Tiểu Yêu cũng không muốn giải thích.
Một năm yên bình cứ thế qua đi.
Sau bốn năm rèn luyện, kỹ năng bắn cung của Tiểu Yêu gặt hái được những
thành tích đáng kể, vì vậy nàng cần đổi cung tên mới. Phòng Phong Bội đưa
Tiểu Yêu đến tiệm binh khí của nhà Đồ Sơn để chọn cung tên.
Tiểu Yêu hiểu rằng cung tên tốt giá rất đắt, nếu muốn chủ tiệm vui vẻ trưng
hàng cho nàng xem, nàng không thể ăn vận quá bần hàn. Vì vậy nàng quyết
định mặc một bộ đồ khá sang trọng.
Phòng Phong Bội yêu cầu người bán hàng cho họ xem tất cả những cung tên
tốt nhất của nhà Kim Thiên. Nghe khẩu khí của khách, người bán hàng âm thầm
quan sát Phòng Phong Bội và Tiểu yêu rồi đưa họ ra sân sau, nơi chuyên dùng
để thử binh khí.
Tiểu Yêu thử từng chiếc một, cảm nhận được sự khác biệt của mỗi cung tên.
Trong số đó có một cung tên màu đỏ, Tiểu Yêu thử nhưng không đủ sức kéo
căng, nàng nghĩ nó không phù hợp với mình, liền đặt xuống. Phòng Phong Bội
nhấc cung tên đó lên, đưa cho nàng:
- Thử lại xem.
Tiểu Yêu chỉnh lại thế đứng sao cho thật vững, ngắm chuẩn hình nộm, nheo
mắt kéo cung tên nhưng vẫn không kéo nổi.
www.vuilen.com

36

Tác Giả: Đồng Hoa

Người Dịch: Lương Hiền

TRƯỜNG TƯƠNG TƯ

Phòng Phong Bội đến sát sau lưng nàng, đặt tay gã lên tay nàng, nhẹ nhàng
hướng dẫn nàng cách kéo cung. Nàng bắn tên trúng ngực của hình nộm.
Tiểu Yêu hớn hở bảo:
- Tôi chọn chiếc này.
- Nhị ca, Tiểu Yêu.
Tiếng gọi của Ý Ánh.
Tiểu Yêu quay lại, thấy Cảnh và Ý Ánh cùng bước tới. Tuy Cảnh đã biết
Tiểu Yêu thường xuyên qua lại với Phòng Phong Bội nhưng đây là lần đầu tiên
họ chạm mặt nhau thế này. Tiểu Yêu không hề bối rối, nàng mỉm cười thật tươi.
Cảnh liếc nhìn Tiểu Yêu và Phòng Phong Bội rồi yên lặng đứng sang bên.
Ý Ánh tủm tỉm cười khi thấy cảnh tượng anh trai mình gần như ôm Tiểu Yêu
trong lòng.
- Chúng em đến mua binh khí, không ngờ lại gặp hai người ở đây. Huynh
đang dạy Tiểu Yêu bắn cung phải không?
Phòng Phong Bội buông tay Tiểu Yêu, hờ hững đáp:
- Ừ.
Ý Ánh nheo mắt nhìn hai người, mỉm cười đầy ẩn ý. Tiểu Yêu hiểu điều
nàng ta đang nghĩ vì bốn năm trước nàng cũng từng nghĩ như vậy, cho rằng
Phòng Phong Bội dạy nàng bắn cung chỉ để tán tỉnh mình.
Ý Ánh nhìn cây cung trên bàn, nàng cầm lên, kéo thử rồi khen:
- Không hổ danh là tác phẩm của nhà Kim Thiên, xứng đáng với mức giá
cao ngất ngưởng của họ.
Tiểu Yêu chợt nhớ đến mũi tên xuyên thủng ngực Chuyên Húc dạo trước,
cười bảo:
- Nghe danh về tài bắn cung của cô đã lâu. Trong mắt tôi, anh trai cô rất
đáng nể nhưng huynh ấy bảo tài bắn tên của mình còn kém xa cô. Không biết
hôm nay Ý Ánh có thể cho tôi được mở rộng tầm mắt không?
Ý Ánh chăm chú nhìn hình nộm bằng gỗ trên ngọn núi nhân tạo phía trước
hồi lâu, không buồn đáp lại. Tiểu Yêu đang định tìm cách chữa thẹn, Ý Ánh đột
nhiên mím môi cười, bảo:
- Có gì khó đâu.
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Nàng ta nhặt một mũi tên, lắp vào cung và kéo căng dây. Trong thoáng chốc,
Phòng Phong Ý Ánh dường như biến thành một người khác, phong thái, khí
chất rất đặc biệt. Nàng ta tập trung sự chú ý vào hình nộm phía trước, ánh mắt
đầy sát khí bờ môi mím chặt như thể đang giam hết nỗi oán hận vào đó. Có cảm
giác nàng ta đang hướng mũi tên về phía kẻ mà mình căm ghét nhất chứ không
phải chỉ là một hình nộm bằng gỗ.
“Vút” một cái, mũi tên lao đi, xuyên thủng cuống họng hình nộm. “Vút”
thêm tiếng nữa, hai mũi tên tiếp theo đã cắm phập vào hai con mắt. Tiểu Yêu
không biết Ý Ánh đã nâng cung lần hai từ khi nào, chỉ thấy Ý Ánh vẫn giữ
nguyên tư thế, khóe môi hé mở một nụ cười lạnh lùng thỏa mãn sau khi trút
được cơn giận.
Lát sau, Ý Ánh mới thả lỏng bản thân và trở lại là một thiếu nữ dịu dàng,
liễu yếu đào tơ, nàng ta cười bảo:
- Ngại quá!
Tiểu Yêu thoáng sững sờ nhưng nụ cười vẫn rạng rỡ trên môi, nàng vỗ tay
tán thưởng, ra vẻ ngây thơ nói với Phòng Phong Bội:
- Huynh phải chịu khó dạy dỗ tôi cho thật tốt, tôi cũng muốn trở nên tài giỏi
như Ý Ánh.
Ý Ánh liếc nhìn Tiểu Yêu, vẻ khinh khỉnh thoáng qua. Phòng Phong Bội tựa
lưng vào cột nhà, thờ ơ đáp:
- Cô vĩnh viễn không học được kỹ thuật bắn cung đó đâu.
Ý Ánh cười khúc khích:
- Huynh hay thật, học trò chưa trổ tài đã làm cô ấy nhụt chí. Huynh phải cố
mà dạy Vương cơ cho thật tốt!
Ý Ánh chọn một cặp dao găm mũi cong, sau khi kiểm tra kỹ lưỡng, nàng bảo
người bán hàng bọc lại cẩn thận và đặt vào hộp quà.
Người bán hàng không hề biết thân thế của Cảnh, và Ý Ánh nhưng vẫn trịnh
trọng trao hộp quà cho Cảnh, chờ chàng trả tiền.
Ý Ánh vừa ngắm nghía binh khí trong tiệm vừa ơ hờ nói với Cảnh:
- Cảnh, phiền chàng trả giùm tiền cung tên của anh trai thiếp một thể.
Thái độ ấy khiến Tiểu Yêu khó chịu. Nàng không biết vì sao nhưng nàng chỉ
cảm thấy, trong lúc này, bất cứ người đàn ông nào cũng có thể trả tiền cho Ý
Ánh, trừ Cảnh.
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Tiểu Yêu đón lấy cung tên đã được gói bọc cẩn thận, đặt vào tay Phòng
Phong Bội, cười thật tươi, nũng nịu với y:
Nếu để công tử Cảnh trả tiền thì khác nào cung tên này là quà của công tử ấy
tặng cho tôi.
Phòng Phong Bội nhìn xoáy vào Tiểu Yêu, ánh mắt lạnh như băng.
Tiểu Yêu cắn chặt môi, lẳng lặng cúi đầu. Tương Liễu không giống bất cứ
người đàn ông nào khác, nàng đã mắc sai lầm nghiêm trọng!
Ánh mắt vẫn lạnh lùng băng giá nhưng Phòng Phong Bội thoáng mỉm cười,
rút hầu bao, nói với Cảnh và Ý Ánh:
- Ta cảm ơn thiện ý của muội, nhưng đây là món quà ta tặng Tiểu Yêu nên ta
sẽ trả tiền để mua nó.
Ý Ánh bật cười, quay sang tạ lỗi với Tiểu Yêu:
- Xin lỗi, tôi vô ý quá!
Phòng Phong Bội nói với Cảnh và Ý Ánh:
- Hai người xem tiếp đi, chúng tôi phải đi đây.
Tiểu Yêu lẽo đẽo bước theo Phòng Phong Bội.
Phòng Phong Bội ném cung tên cho Tiểu Yêu, lạnh lùng bảo:
- Trả lại tiền cho ta.
Tiểu Yêu rút tiền trả gã, gã nhận lấy không thiếu không thừa một xu.
Có hai người ăn xin nơi góc phố, Phòng Phong Bội đặt tiền Tiểu Yêu trả gã
xuống trước mặt họ. Hai người ăn xin tròn mắt kinh ngạc.
Phòng Phong Bội nhếch môi cười:
- Tặng hai người.
Nói xong, gã rảo bước đi thẳng.
Gã bước đi thong dong tự tại nhưng chẳng mấy chốc mất hút nơi cuối phố,
rõ ràng gã chẳng bận tâm đến Tiểu Yêu.
Tiểu Yêu nhìn hai người ăn xin đang ôm đầu kêu khóc sung sướng, chợt hiểu
ra ý tứ của Tương Liễu.
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Tối hôm đó, cáo chín đuôi đến tìm Tiểu Yêu, nàng trùm chăn kín đầu, không
thèm để ý đến nó.
Rất lâu sau, nàng thò đầu ra khỏi chăn, vẫn thấy cáo chín đuôi đứng bên
giường. Nó ngoẹo đầu nhìn nàng, đôi mắt long lanh tròn như hai hòn bi, tỏ vẻ
không hiểu vì sao Tiểu Yêu lại thích chơi trò trốn tìm với nó.
Tiểu Yêu bảo nó:
- Đi đi!
Nó chớp chớp đôi mắt ngây ngô, không biết có hiểu ý nàng hay không.
Tiểu Yêu xua đuổi, nhưng vì nó vốn không có hình hài thực, bàn tay nàng
quét qua thân thể nó nhưng chín chiếc đuôi xù bông vẫn phe phẩy như cũ, cáo
chín đuôi vẫn ngoan ngoãn đứng đó nhìn nàng.
Tiểu Yêu uống vài viên thuốc, quay lưng ngủ khì.
Sáng sớm hôm sau, Tiểu Yêu tỉnh lại, khẽ trở mình, chầm chậm mở mắt, vẫn
thấy cáo nhỏ ngồi ở đầu giường đang nhìn nàng chăm chú.
Nàng than thở:
- Sao mày vẫn ở đây?
Tiểu Yêu không dám rời khỏi phòng, chỉ gọi San Hô vào giúp nàng thay y
phục.
Nhìn thấy cáo nhỏ, San Hô chìa tay ra định ôm nó, nhưng nàng không chạm
được vào thân thể nó, lúc đó mới biết nó vô hình.
- Ai đã dùng phép thuật biến ra chú cáo chín đuôi này vậy? Đáng yêu quá!
Tiểu Yêu ngồi dậy, rửa mặt súc miệng, ăn sáng. Cáo nhỏ lũn cũn chạy theo
nàng khắp nơi.
Suốt cả ngày hôm đó, nàng đi đâu, cáo nhỏ theo nàng đến đó, nó dính lấy
nàng, khiến cơn giận của nàng hoàn toàn tan biến.
Buổi tối, nàng ngồi nhìn nó.
Hai tay chống cằm, Tiểu Yêu thở dài lo lắng, suốt một ngày một đêm cáo
nhỏ cứ lẽo đẽo bám theo nàng thế này, chắc chắn tên ngốc Đồ Sơn Cảnh vẫn
đang chôn chân ở Thão Ao Lĩnh. Nàng bực mình nghĩ: Nếu em không chịu đến,
chàng sẽ tiếp tục chờ đợi ư? Trên đời này, không ai có thể chờ đợi ai suốt kiếp!
Hai chân trước đỡ lấy chiếc cằm nhọn, đôi mắt tròn to chăm chú nhìn Tiểu
Yêu, cáo nhỏ dường như cũng đang khôn nguôi phiền muộn.
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Tiếng Chuyên Húc đột nhiên vẳng đến:
- Tiểu Yêu!
San Hô đáp lại:
- Vương cơ ở trong phòng.
Chú cáo nhỏ biết thân biết phận, trề môi phụng phịu, rên rỉ vài tiếng thương
tâm, buồn bã nhìn Tiểu Yêu rồi ngoe nguẩy cái đuôi, nhảy phốc một cái ra
ngoài và biến mất.
Chuyên Húc rảo bước vào phòng, Tiểu Yêu hỏi:
- Có chuyện gì vậy?
- Hôm nay, Cảnh và Ý Ánh đến dự tiệc ở nhà một người bạn, lúc ra về đã bị
tấn công.
Tiểu Yêu hoảng hốt bật dậy:
- Huynh ấy, có... có... sao không?
Chuyên Húc giữ chặt tay nàng:
- Hẳn bị thương rất nặng, theo nguồn tin bí mật của ta, Cảnh bị hai thanh
kiếm đâm trúng nơi nguy hiểm. Nhà Đồ Sơn đã phong tỏa tin tức, hiện vẫn chưa
biết cậu ta sống chết ra sao. Ta đã nhờ Phong Long đi tìm hiểu tình hình...
Tiểu Yêu vùng thoát khỏi bàn tay Chuyên Húc, nàng chao đảo chạy ra ngoài.
Chuyên Húc lo lắng gọi với theo:
- Muội định đi đâu?
- Muội đi tìm Cảnh.
Chuyên Húc giữ nàng lại:
- Dù muội có kịp đến Thanh Khâu cũng không thể gặp được cậu ấy, chi bằng
chờ Phong Long...
- Muội không đến Thanh Khâu, nơi muội muốn đến thuộc núi Thần Nông
này.
Thấy Tiểu Yêu mặt mày biến sắc, Chuyên Húc lập tức triệu tập gọi tọa kỵ:
- Để ta đưa muội đi.
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Tiểu Yêu chỉ đường cho Chuyên Húc thúc tọa kỵ bay đến Thảo Ao Lĩnh.
Mây mù che phủ núi đồi, Cảnh đứng trước cửa lều cỏ, bất động tựa một cây
cột.
Tiểu Yêu thở phào nhẹ nhõm, nàng làu bàu hoan hỉ:
- Đồ ngốc!
Chuyên Húc kinh ngạc:
- Là Cảnh sao?
Không chờ tọa kỵ dừng hẳn, Tiểu Yêu phi như bay về phía Cảnh.
Trông thấy nàng, Cảnh như vừa được hồi sinh, chàng mỉm cười với nàng:
- Tiểu Yêu!
Sương mù dày đặc thấm ướt áo Cảnh, trên mi mắt chàng vẫn còn trĩu nặng
những hạt sương như những hạt ngọc long lanh. Tiểu Yêu vừa bực vừa vui,
nàng đập vào vai chàng:
- Đồ ngốc! Làm em sợ muốn chết?
Chuyên Húc chợt nhớ lại, Cảnh từng giúp hắn tạo một hình nộm thế thân, lúc
này hắn mới hiểu ra sự việc:
- Cậu không hề rời khỏi núi Thần Nông? Vậy tên Cảnh đó là hình nộm của
cậu ư?
Cảnh đáp:
- Tôi lên núi hồi chiều qua và ở đây suốt. Hôm nay vốn định đến dự tiệc ở
nhà một người bạn nhưng vì chưa gặp được Tiểu Yêu nên tôi để hình nộm đi
thay.
Chuyên Húc không biết mình đang vui hay đang buồn. Đối với hắn, việc
Cảnh còn sống chỉ có lợi không có hại, lúc nghe tin Cảnh bị tấn công, hắn
không vui nổi, nhưng giờ đây khi thấy Cảnh vẫn sống, hắn cũng không thấy khá
hơn. Chuyên Húc cười bảo:
- Cậu bình an vô sự là tốt rồi, mau về nhà đi! Hình nộm của cậu bị trọng
thương, tình hình ở Thanh Khâu đang rối như canh hẹ đó.
Tiểu Yêu nài nỉ:
- Muội muốn trò chuyện riêng với Cảnh một lát, chỉ một lát thôi.
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Chuyên Húc cười ngượng, quay lưng nhảy lên tọa kỵ:
- Vậy ta về trước, lát nữa Tiêu Tiêu sẽ đến đón muội.
Tiểu Yêu ngóng theo bóng Chuyên Húc khuất dạng trong màn mây rồi mới
quay lại nhìn Cảnh.
Cảnh bất chợt ôm chặt lấy Tiểu Yêu, giá lạnh trên cơ thể chàng thấm sang.
Tiểu Yêu ôm siết chàng, như vỗ về an ủi, như muốn sưởi ấm chàng.
Trải qua nỗi sợ hãi, Tiểu Yêu đã hết muốn nũng nịu, nàng khẽ nói:
- Em không đến gặp chàng không phải vì trong lòng em có nguời khác, mà
vì em đang bực mình. Chàng bảo sẽ hủy bỏ hôn ước với Ý Ánh, vậy chuyện ở
tiệm binh khí hôm đó là thế nào?
- Một người bạn mời ta và Ý Ánh tới dự tiệc. Người bạn đó có sở thích sưu
tầm dao găm mũi cong nên ta định tìm mua vài chiếc tặng huynh ấy, trên đường
đi thì gặp Ý Ánh, cô ấy nằng nặc đòi theo cùng.
- Chàng đã đề nghị hủy bỏ hôn ước với cô ấy chưa?
- Thời gian trước, Ý Ánh ngày càng trở nên lạnh nhạt với ta. Ta vốn định lựa
dịp nói với cô ấy chuyện đó nhưng kể từ hôm tới dự tiệc sinh nhật của Phong
Long ở phủ Tiểu Chúc Dung trở về, thái độ của cô ấy đột nhiên thay đổi. Cô ấy
không những tỏ ra ngày một ân cần với ta, còn than phiền với bà nội rằng cô ấy
thường bị người đời nói vào nói ra, gợi ý bà nội nhanh chóng cho cử hành hôn
lễ. Bà nội ta vốn vẫn luôn canh cánh trong lòng vì nghĩ rằng nhà Đồ Sơn mắc nợ
cô ấy, bà thấy cô ấy đáng thương nên đã hết lời khuyên nhủ, muốn ta cho cô ấy
một danh phận. Bà nói, nếu ta thích ta cứ việc cưới bất cứ cô gái nào khác làm
vợ.
Tiểu Yêu đẩy mạnh Cảnh:
- Chàng đừng mơ!
Cảnh vội nắm chặt tay nàng:
Ta kiên quyết không đồng ý. Ta nghĩ nếu không thể thuyết phục bà nội, ta sẽ
tìm Ý Ánh nói chuyện. Chỉ cần cô ấy chấp nhận hủy hôn, bà nội cũng đành
chịu. Ta nói với Ý Ánh rằng ta đã có người yêu và đề nghị hủy bỏ hôn ước. Ta
chấp nhận bù đắp mọi thứ cô ấy yêu cầu. Nhưng cô ấy lại bảo ta muốn cưới bao
nhiêu vợ cũng được.
Tiểu Yêu phì cười:
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- Không ngờ Ý Ánh lại rộng lượng đến vậy! Em nghĩ chàng nên cưới cô ấy
để sau này được thoải mái vui vẻ, thê thiếp đầy nhà, tha hồ mà hưởng thụ!
Cảnh buồn khổ:
- Tiểu Yêu, nàng đừng thế. Lẽ nào nàng không hiểu, chính vì cô ấy không
bận tâm đến ta nên mới dễ dàng chấp thuận điều đó. Cô ấy chỉ muốn có được
thân phận phu nhân của tộc trưởng Đồ Sơn mà thôi!
Tiểu Yêu thôi cười, hỏi:
- Sau đó thì sao?
- Ý Ánh biết ta muốn hủy hôn, đã chạy đến khóc lóc thảm thiết với bà nội.
Cô ấy than rằng năm xưa cha đẻ muốn cô ấy hủy hôn nhưng cô ấy kiên quyết
mặc áo cưới chạy đến Thanh Khâu, kể từ đó không có ý định rời khỏi Thanh
Khâu nữa. Nếu ta nhất định ruồng bỏ cô ấy, cô ấy sẽ tự vẫn. Cô ấy còn nói, cô
ấy biết mình còn nhiều nhược điểm nên sẵn lòng sống hòa thuận với các chị em
khác để cùng hầu hạ chồng, hiếu kính với bà nội... Bà nội cho rằng ta làm vậy
không đúng, không đồng ý cho hủy hôn. Bà lúc nào cũng khen ngợi Ý Ánh là
người giỏi giang, tháo vát, lại dịu dàng, hiền thục, lúc nào cũng bênh vực cô ấy.
- Chàng định cố kéo dài thời gian?
Cảnh mệt mỏi gật đầu:
- Ta không có cách nào để hủy hôn nhưng họ cũng không ép ta thành thân
với Ý Ánh được.
Tiểu Yêu thở dài, Chuyên Húc nói đúng, Cảnh muốn hủy hôn, chuyện này
không hề dễ dàng.
Cảnh nói:
- Tiểu Yêu, đừng giận dỗi. Hãy cho ta thêm chút thời gian, ta nhất định sẽ
nghĩ ra cách giải quyết.
Tiêu Tiêu cưỡi tọa kỵ bay vòng vòng quanh vách núi, rõ ràng đang thúc Tiểu
Yêu trở về.
Tiểu Yêu nói với Cảnh:
- Em đã hứa sẽ chờ chàng mười lăm năm, nếu chàng không kết hôn, em sẽ
giữ lời hứa. Việc của Ý Ánh không quá quan trọng, em nghe anh trai em bảo,
chàng bị mười lăm tên thích khách tấn công, Chàng nghĩ bọn chúng là ai? Có
phải người của Hầu không?
www.vuilen.com

44

Tác Giả: Đồng Hoa

Người Dịch: Lương Hiền

TRƯỜNG TƯƠNG TƯ

- Chỉ huyng ấy mới có thể sai người hành thích ta ở Thanh Khâu, nhưng…
Cảnh chau mày:
- Huynh ấy đâu phải kẻ nông nổi, vì sao hành động lỗ mãng như vậy? Sau
khi ta trở về, huynh ấy đã rất thận trọng, mấy lần ra tay đều không để lại dấu vết
nào. Không hiểu vì sao lần này lại bất chấp tất cả để giết ta. Lẽ nào không phải
do đại ca gây nên?
- Bất kể chuyện đó có phải do Hầu gây ra hay không, chàng nên nghĩ cách
bảo vệ mình tốt hơn khi có kẻ ngang nhiên hành thích chàng giữa thanh thiên
bạch nhật như thế. Năm xưa em mất bao công sức cứu chàng, không phải để
chàng nộp mạng cho bọn họ dễ dàng như vậy đâu.
- Nàng đừng lo, tuy ta không muốn giết huynh ấy nhưng chắc chắn sẽ không
để huynh ấy gây tổn thương cho mình. Nhân cơ hội này ta sẽ tiến hành điều tra
triệt để, hạn chế tối đa sức ảnh hưởng của huynh trong gia tộc. Như vậy cũng
giúp Chuyên Húc không bị người nhà Đồ Sơn gây khó dễ nữa.
- Chàng phải hết sức thận trọng.
- Ta biết.
Tiêu Tiêu lại bay tới thúc giục, Tiểu Yêu nói:
- Em phải về thôi, nếu không Chuyên Húc sẽ nổi giận.
Nàng vẫy gọi Tiêu Tiêu rồi nhảy lên tọa kỵ.
Cảnh ngóng theo nàng, mãi đến khi bóng nàng khuất dạng mới lặng lẽ rời đi.
Hôm sau, Tiểu Yêu được Chuyên Húc cho biết, vụ hành thích lần này được
sắp đặt hết sức chặt chẽ, vô cùng nguy hiểm, nếu Cảnh không dùng đến hình
nộm, e khó lòng thoát thân.
Mấy ngày sau nhà Đồ Sơn thông báo rằng Cảnh không bị nguy hiểm đến
tính mạng, nhưng rốt cuộc kẻ nào đã gây ra chuyện này thì lại không tra ra, vụ
việc cứ thế chìm vào quên lãng.
Khi chỉ có hai người, Hầu hống hách thừa nhận vụ ám sát đó là do hắn sai
khiến và thách thức Cảnh trả thù.
Cảnh không nỡ xuống tay với Hầu nhưng chàng bắt đầu tiêu diệt vây cánh
của hắn.
Trong quá trình điều tra vụ thích sát, nhiều tiệm hàng của nhà Đồ Sơn đã
thay người quản lý, sóng gió kéo dài hơn ba tháng mới yên bình trở lại.
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Cửa hàng nhà Đồ Sơn có mặt khắp mọi nơi trên mảnh đất Trung nguyên, từ
binh khí của nam giới đến son phấn của nữ giới, không thiếu thứ gì. Hầu ủng hộ
Thương Lâm và Vũ Dương nên từ khi Chuyên Húc đến Trung nguyên, người
nhà Đồ Sơn vẫn luôn để mắt đến Chuyên Húc và chèn ép hắn.
Nhờ có Cảnh ra tay, Chuyên Húc và Phong Long giảm bớt được rất nhiều áp
lực.
Phong Long lẳng lặng lên núi Thần Nông, tươi cười nói với Chuyên Húc:
- Vụ thích sát ấy hóa ra lại hay! Thường ngày thấy Hầu đâu phải kẻ ngu
ngốc, không hiểu vì sao lần này lại hành động lỗ mãng như vậy, hoàn toàn
không giống tác phong của anh ta, giống một mụ đàn bà nổi cơn tam bành hơn.
Chuyên Húc cười đáp:
- Chỉ được cái nói vuốt đuôi! Sao lúc nghe tin Cảnh bị ám sát huynh không
nói thế? Công nhiên tấn công như vậy tuy rằng có hơi nóng vội nhưng đó là
chiêu cực hiểm độc và hữu hiệu. Nếu thành công, Hầu sẽ loại được Cảnh, lại có
thể mượn danh nghĩa điều tra vụ án giống như Cảnh hiện nay, loại bỏ vây cánh,
thế lực của Cảnh, từ đó nắm giữ toàn bộ quyền lực của nhà Đồ Sơn.
Lắng nghe cuộc chuyện của Phong Long và Chuyên Húc, Tiểu Yêu chợt nhớ
lại cảnh tượng Ý Ánh giương cung bắn tên trong tiệm binh khí hôm đó. Nhưng
nếu phân tích sâu hơn thì nếu Cảnh chết, Hầu nắm quyền tộc trưởng, dù Ý Ánh
bằng lòng tái hôn, cô ta cũng không thể kết hôn với Hầu. Cô ta sẽ chỉ có thể
sống phần đời cô độc còn lại trong mấy gian nhà lạnh lẽo, chẳng có được bất cứ
thứ gì. Chỉ khi Cảnh còn sống Ý Ánh mới có cơ hội trở thành phu nhân tộc
trưởng, mới có được mọi thứ cô ta mong muốn.
Tiểu Yêu lắc đầu, không thể là Ý Ánh!
Nàng âm thầm nhắc nhở bản thân, không nên vì Cảnh mà có cái nhìn định
kiến về Ý Ánh. Tuy cô ấy không yêu Cảnh nhưng họ vẫn thân thiết với nhau, dù
sao cô ấy cũng không thể giết Cảnh.
Buổi sáng ngập nắng trên đỉnh Tử Kim.
Tiểu Yêu đứng cạnh lò luyện, hai má hồng hào, vầng trán lấm tấm mồ hôi.
Xét thấy thời gian đã đủ, nàng đi bao tay, mở nắp lò, kéo khuôn ra, nhúng
vào nước đá. Chờ khi chất lỏng trong khuôn đã đông kết lại, nàng đổ ngược
khuôn, từng khối hình la liệt trên mặt bàn, có cái màu hồng, có cái màu xanh
lục, có cái màu vàng nhạt.
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Chuyên Húc lẳng lặng vào căn phòng Tiểu Yêu chuyên dùng để điều chế
thuốc. Thấy nàng đang chăm chú làm việc nên hắn không lên tiếng gọi, chỉ lặng
lẽ đứng ở góc phòng ngắm nhìn nàng. Những thứ bày trên bàn lấp lánh như pha
lê, hình dáng thì kì dị, có cái giống hình cánh hoa dập nát, có cái giống hình một
nửa chiếc lá, rất khó hình dung hình dáng thực sự của chúng.
Tiểu Yêu lấy ra một chiếc đĩa thủy tinh hình chữ nhật bốn mặt màu xám, ở
giữa màu trắng, giống hệt một bức họa quyển khi được trải rộng, chỉ có điều
phần giấy trắng của bức hình chưa được họa bất cứ nét nào.
Tiểu Yêu chấm chiếc chổi nhỏ vào một thứ chất lỏng trong suốt quét đều lên
mặt chiếc đĩa trắng muốt.
Rồi nàng rửa tay thật sạch, ngâm trong nước đá một lúc, lau khô bằng vãi
sạch.
Một tay nàng cầm những khối hình vừa được đổ ra từ khuôn, tay kia cầm
dao khắc. Khắc xong nàng đặt chúng vào chiếc đĩa hình chữ nhật, như thể đang
tô điểm cho bức họa vậy.
Chuyên Húc rất tò mò, hắn nhẹ nhàng đến bên Tiểu Yêu. Bàn tay với những
ngón búp măng xinh đẹp của nàng thoăn thoắt bận rộn. Chỉ lát sau, trên chiếc
đĩa màu trắng đã xuất hiện những chiếc lá sen màu lục, giọt sương long lanh trĩu
nặng trên lá, sen hồng bừng nở, nhụy hoa vàng e ấp, đài sen tinh nghịch giấu
mình dưới bóng lá, đôi ba con cá chép tung tăng bơi lượn duới cánh hoa.
Hết một buổi sáng, bức tranh cá chép nô giỡn giữa hồ sen đã được hoàn
thành, hương sen ngan ngát lan tỏa, chỉ thiếu âm thanh.
Tiểu Yêu mỉm cười hài lòng với thành quả của mình.
Chuyên Húc vỗ tay tán thưởng:
- Sắc hương, vị đủ cả, ta nhìn mà chỉ muốn cắn một miếng.
Tiểu Yêu lè lưỡi chọc hắn, cười bảo:
- Độc lắm đấy!
Chuyên Húc lắc đầu:
- Không hiểu nổi sở thích kỳ quặc của muội, thuốc độc mà chế thành món ăn
tuyệt mỹ thế này. Phòng chế thuốc của muội chẳng khác nào một căn bếp.
Tiểu Yêu thận trọng đặt chiếc đĩa thủy tinh vào một hộp gỗ hoa văn tinh xảo
rồi đậy nắp lại, dùng vải lụa bọc kín.
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Chuyên Húc ngạc nhiên hỏi:
- Muội định tặng nó cho ai à?
Tiểu Yêu tủm tỉm:
- Bí mật.
Chuyên Húc thở dài:
- Ta không hiểu rốt cuộc muội thích hay căm ghét y nữa.
Lao động cả buổi sáng, Tiểu Yêu mỏi nhừ cả mình mẩy, nàng vừa đấm lưng
vừa hỏi Chuyên Húc:
- Sao huynh rảnh rỗi mà đến xem muội chế thuốc vậy?
- Ta có việc muốn bàn với muội.
Tiểu Yêu thôi cười, nghiêm chỉnh lại:
- Huynh nói đi.
- Phong Long mấy lần hẹn muội, muội đều khước từ?
- Vâng.
Tiểu Yêu nghiêng đầu hỏi:
- Huynh muốn muội nhận lời?
Chuyên Húc gật đầu. Tiểu Yêu thấy khó hiểu:
- Huynh có Hinh Duyệt kia mà! Nếu huynh định công bố với thiên hạ về
việc liên minh với Phong Long, huynh chỉ cần cưới Hinh Duyệt là được.
- Hinh Duyệt, cô ấy mang họ Thần Nông. Phong Long là Phong Long,
huynh ấy là tộc trưởng tộc Xích Thủy. Còn muội là muội, con cháu của Tuấn đế
và Hoàng đế.
Tiểu Yêu nhíu mày:
- Huynh muốn muội kết hôn với Phong Long?
- Phong Long có điểm nào không tốt?
Chuyên Húc cảm thấy khó hiểu. Đồ Sơn Cảnh đã có hôn ước còn Phòng
Phong Bội là kẻ lông bông. So với hai người đó, Phong Long vừa điển trai vừa
tài giỏi, lại là con nhà trâm anh thế phiệt. Vậy mà Tiểu Yêu sẵn lòng lên núi
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ngắm hoa dại với Phòng Phong Bội, nhưng lại nhất quyết không chịu cho Phong
Long một cơ hội.
Tiểu Yêu phì cười:
- Huynh phải hứa không nện cho muội một trận thì muội mới nói.
Chuyên Húc đành nhún nhường:
- Xem ra chẳng phải điều gì tốt lành, nhưng thôi, cứ nói đi, ta hứa không
đánh muội.
Tiểu Yêu cười hỉ hả:
- Phong Long không có điểm gì đáng chê, chỉ tại huynh ấy rất giống huynh,
mọi thứ đều toan tính đâu ra đấy. Huynh ấy muốn gặp muội không phải vì yêu
thích say đắm gì mà vì sau khi so sánh với các cô gái quanh mình, Phong Long
thấy muội là người phù hợp để làm phu nhân của huynh ấy nhất.
Chuyên Húc giơ tay định cốc Tiểu Yêu:
- Vì giống ta nên muội không muốn hả?
Tiểu Yêu tránh né:
- Huynh đã hứa không đánh muội kia mà.
Nhưng Chuyên Húc vẫn cốc nhẹ Tiểu Yêu:
- Hãy đặt mình vào vị trí của huynh ấy để thấu hiểu rằng huynh ấy không thể
không suy xét kỹ lưỡng. Tuy có chút so sánh cân nhắc nhưng không có nghĩa
huynh ấy không thật lòng thật dạ.
Tiểu Yêu bực bội nheo mắt lườm Chuyên Húc:
- Huynh muốn giúp Phong Long thật sao? Rốt cuộc huynh là anh trai muội
hay anh trai huynh ấy?
Chuyên Húc thở dài:
- Tất nhiên là anh trai muội rồi. Nếu muội không thích huynh ấy, ta cũng
không ép, vả lại cũng không ép buộc được muội. Nhưng xin muội nể mặt ta mà
cho Phong Long chút cơ hội, Hinh Duyệt đã nhờ cậy ta năm, bảy lần. Vì kiêu
hãnh, Phong Long không mở lời nhờ vả nhưng ta biết chắc huynh ấy rất muốn
ta tác hợp cho hai người.
Tiểu Yêu suy ngẫm một lát, hỏi:
- Ở đất Trung nguyên này huynh không thể thiếu sự hỗ trợ của Phong Long?
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Chuyên Húc gật đầu, kéo Tiểu Yêu sát lại, khẽ thì thào bên tai Tiểu Yêu:
- Ta đang âm thầm huấn luyện binh lính.
Tiểu Yêu như ngừng thở.
Trùng tu cung điện cần một khoản chi phí khổng lồ. Nguyên vật liệu do nhà
Đồ Sơn cung cấp, giá cả và nhân công đều có thể biến hóa tùy ý, nhờ vậy đã
giải quyết được khoản quân phí. Thợ thuyền vẫn tấp nập ra vào núi Thần Nông
nên binh sĩ cũng có thể ra vào thoải mái. Núi Thần Nông rộng dài ngàn dặm, chỉ
cần sử dụng trận pháp là có thể che giấu binh sĩ không khó khăn gì.
Với sự giúp đỡ của Phong Long, Chuyên Húc hoàn toàn có thể chiêu binh
mãi mã ở Trung nguyên mà không ai hay biết. Nhưng với tính cách của Chuyên
Húc, chắc chắn hắn sẽ không dựa dẫm quá nhiều vào Phong Long.
Mọi thứ đều đã được chuẩn bị đâu vào đấy, nhưng lỡ như, lỡ như bị ông
ngoại phát hiện thì sao? Đó là tội chết!
Tiểu Yêu nhìn Chuyên Húc, hắn mỉm cười, ánh mắt đầy quyết đoán.
Chuyên Húc nói:
- Bốn dòng họ lớn nhất Đại hoang có những quy định đã được truyền đời
hàng vạn năm, rằng con cháu họ phải sáng suốt và biết tự bảo vệ mình tránh
khỏi những cuộc tranh đấu. Cảnh là người nền nếp, cậu ấy hợp với những quy
tắc đó, nhưng Phong Long thì không. Từ lâu huynh ấy đã chán ngấy những
phép tắc, lề lối gò bó, cổ hủ ấy. Ta thừa nhận mình không thể tách khỏi Phong
Long, nhưng Phong Long cũng không thể tách khỏi ta. Nghiệp lớn khó thành
nếu chỉ có minh quân mà thiếu trung thần tài cán. Nhưng nếu không dựa vào
minh quân, thì trung thần dẫu tài cán đến đâu cũng sẽ bị mai một. Chỉ khi quân
và trung thần cùng phò trợ nhau mới làm nên nghiệp lớn, vang danh sử sách,
tiếng thơm muôn thuở.
- Muội sẽ ứng xử với Phong Long như với một người bạn, muội đồng ý gặp
gỡ, trò chuyện, chơi cùng huynh ấy, nhưng muội không thể lấy huynh ấy.
Chuyên Húc cười bảo:
- Vậy cũng đủ rồi. Những việc sau này để sau này tính, cứ thuận theo tự
nhiên đi!
- Mấy hôm nữa muội sẽ đến tìm Phong Long.
Chuyên Húc khẽ hắng giọng, ngượng ngùng bảo:
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- Hinh Duyệt mời muội đến phủ Chúc Dung chơi ít ngày.
- Huynh sẽ cưới Hinh Duyệt thật sao?
Chuyên Húc suy ngẫm một lát, đáp:
- Còn phải xem ý tứ cô ấy thế nào. Nếu cô ấy bằng lòng, ta sẽ cưới cô ấy vì
cô ấy là hậu duệ của Hoàng tộc Thần Nông. Việc cưới cô ấy sẽ giúp trấn an tinh
thần của các dòng họ ở Trung nguyên. Muốn thống lĩnh thiên hạ, cần áp dụng cả
những biện pháp cứng rắn và mềm mỏng. Cứng rắn tức là phải tập hợp đủ
nguồn sức mạnh tuyệt đối để có thể trấn áp mọi thứ. Mềm mỏng tức là những
thủ đoạn kiểu như thế này, tưởng chừng vô nghĩa nhưng lại hết sức cần thiết.
Tiểu Yêu thở dài:
- Chị dâu tương lai đã có lời mời thì muội phải đi thôi, nên gây dựng thiện
cảm càng sớm càng tốt.
Chuyên Húc lặng nhìn Tiểu Yêu, ánh nhìn đầy phức tạp.
Tiểu Yêu chột dạ:
- Muội nói sai gì sao?
Chuyên Húc cụp mắt lại, cười đáp:
- Sớm biết muội vì lý do đó mà dễ dàng nhận lời như vậy, ta sẽ không tốn
công thuyết phục muội làm gì, lại còn phải thành khẩn khai báo với muội bí mật
của ta nữa.
- Huynh có hối hận cũng đã muộn. Bây giờ muội phải đi có việc, huynh sai
San Hô chuẩn bị hành lý giúp muội, ngày mai muội sẽ chuyển đến chỗ Hinh
Duyệt.
Tiểu Yêu đẩy Chuyên Húc ra ngoài:
- Gian bếp này độc lắm, lúc muội không ở nhà huynh chớ vào đây.
Bên trong phường hát vũ nữ đang múa ca lả lướt.
Tiểu Yêu tươi cười đặt chiếc hộp lớn được lụa trắng phủ kín trước mặt
Phòng Phong Bội.
Gã liếc nhìn rồi thờ ơ hỏi:
- Gì thế?
- Mở ra thì biết.
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Phòng Phong Bội lắc lư chén rượu:
- Ta đang uống.
Tiểu Yêu nắm chặt nắm đấm, nhẫn nhịn, nhẫn nhịn, nhẫn nhịn! Rồi nàng thả
lỏng nắm đấm, cởi bỏ lớp lụa trắng.
- Mở nắp ra đi.
Phòng Phong Bội chẳng thấy hứng thú, gã vẫn tiếp tục nhấp rượu và ngắm
nhìn ca kỹ.
Tiểu Yêu hết cách, đành tự mình mở nắp hộp. Lúc chế thuốc nàng đã mất
không ít công sức để tạo ra thứ hương sen dìu dịu, thanh khiết, nhưng giờ đây
nó đã bị lấn át bởi mùi son phấn, mùi rượu, mùi thức ăn nồng nặc.
Trên đường tới đây nàng đã hào hứng bao nhiêu, nàng đã chuẩn bị rất nhiều
thứ để nói, rất nhiều điều để kể, để khoe khoang, tự hào. Vậy mà lúc này, bức
họa đồ cá chép vờn hoa sen tuyệt đẹp bỗng trở nên vô vị, nhạt nhẽo. Nàng
chẳng buồn hé môi nói lời nào. Tiểu Yêu buồn bực nhấc chén, tiêu sầu.
Rốt cuộc Phòng Phong Bội cũng chịu đưa mắt lên bàn. Gã mở rộng bức họa
đồ, hồ nước lăn tăn gợn sóng, lá sen tròn vành vạnh xanh ngắt sương sớm long
lanh như ngọc, hoa sen đã rụng phân nửa, đài sen kết hạt đôi cá chép nô đùa
dưới bóng lá, miệng chúng hé mở như chờ đợi những hạt sen rớt xuống để đớp
lấy.
Phòng Phong Bội lặng ngắm một lát, cầm thìa gỗ, múc một thìa lá sen.
Rồi lần lượt, một thìa lá sen, một thìa cá chép lại một thìa đài sen, dần dà, gã
chén sạch cả bức họa đồ cá chép nô đùa dưới hoa sen.
Tiểu Yêu ngơ ngẩn nhìn gã:
- Ngài, ngài... không cần gắng gượng đâu.
- Gã lườm nàng, Tiểu Yêu lập tức im bặt.
Phòng Phong Bội xử lý xong miếng cuối cùng, gã nhấp một ngụm rượu, lạnh
lùng buông một câu:
- Khá đấy!
Tiểu Yêu trở nên phấn chấn khi thấy chiếc hộp trống rỗng, nàng cười đắc ý:
- Trên đời chỉ mình tôi chế được thuốc độc thành thứ đồ ăn tuyệt ngon thế
này.
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Phòng Phong Bội cười nhạo:
- Trên đời cũng chỉ mình ta đủ khả năng thưởng thức tài bếp núc của cô.
Tiểu Yêu chẳng màng đến vẻ khinh khỉnh của gã:
- Có được một tri âm tri kỉ cũng đủ rồi!
Phòng Phong Bội lặng nhìn Tiểu Yêu, không nói năng chi.
Tiểu Yêu hỏi:
- Tiếp tục dạy tôi bắn cung, được không?
Điều này cũng có nghĩa là: “Hết giận tôi rồi, phải không?”
Phòng Phong Bội dốc cạn chén rượu, đáp:
- Ta sẽ đi vắng ít bữa, chờ ta về.
Tiểu Yêu đoán rằng y phải quay về thị trấn Thanh Thủy. Tuy hiện nay không
có chiến sự, nhưng thân là tướng của nghĩa quân Thần Nông, y phải chỉ huy và
quyết định nhiều việc.
Tiểu Yêu thở dài thườn thượt, thấp giọng thở than:
- Nếu ngài chỉ là Phòng Phong Bội thì thật tốt.
Phòng Phong Bội dường như chẳng nghe thấy gì, đặt chén rượu xuống bàn,
đứng lên và bỏ đi, bóng y khuất dạng sau tấm rèm nặng trĩu.
Chú thích:
1

Ý thơ trong bài “Khởi hoài” của Hoàng Cảnh Nhân, đời nhà Thanh, Trung
Quốc.
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