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Chương 10
Thăm Dò Lẫn Nhau
Đoan Vương nhìn Vĩnh Dạ bỏ đi, nụ cười trên gương mặt biến mất, đấm
mạnh tay lên bàn, nghiến răng nghiến lợi nói:
- Lý Ngôn Niên, ngươi thật độc ác... sẽ có một ngày ta tiêu diệt Du Li Cốc!

T

hực ra tiếng Trung của Vĩnh Dạ rất tốt, đó là nhờ ơn người cha kiếp trước

đã dạy bảo vì ông say mê nghề in ấn. Ông thường nói:
- Bức tranh đẹp đến đâu cũng phải xem ấn chương của nó như thế nào.
Ý ông là giám định tranh chữ, có nhiều lúc là dựa vào dấu mực in trên bức
tranh mà phân biệt. Chỉ cần nói tới nghề in là ông sẽ thao thao bất tuyệt cả ngày.
Nghe nhiều thành quen, suốt một thời gian dài ông dạy Vĩnh Dạ chép lại các
bức danh họa. Kiếp trước nếu không đi làm sát thủ thì có lẽ nó đã được một tập
đoàn hàng giả mời về rồi.
Vĩnh Dạ rất thích làm văn, làm thơ, tập viết chữ. Tin nó quay về được gửi tới
ngoại công(1) là Trương thừa tướng, ông bèn sai người tặng nó một tập thơ mới.
Theo lý mà nói Vĩnh Dạ nên học thuộc hết số thơ này, sau đó ngâm thơ lấy lòng
ngoại công, nhưng nó rất không thích cái nền giáo dục học thuộc như một con
vẹt, bèn ném sang một bên. Ỷ Hồng tưởng rằng tâm trạng nó không tốt vì thái
độ của Vương gia và Vương phi nên không nói gì, mấy ngày sau thấy tập thơ
vẫn bị vứt trong đống sách không ngó ngàng tới thì mới ngạc nhiên hỏi:
- Tướng gia là người thiếu gia kính trọng nhất, ngày trước ngoại trừ lúc
ngâm thơ của Tướng gia ra thì chẳng thấy thiếu gia nói năng gì.
- Ngày trước ta nói năng lắp bắp, chỉ lúc nào ngâm thơ mới nói được lưu
loát. Bây giờ ta khỏe rồi, đương nhiên không cần nữa. - Vĩnh Dạ hùng hồn.
- Hóa ra thiếu gia không chịu nói chuyện là vì nguyên nhân này à? - Ỷ Hồng
thở phào nhẹ nhõm.
Vĩnh Dạ nhìn nàng cười:
- Sao hả? Sợ ta giận cha mẹ sao? Phụ vương uy chấn tứ phương, lại sinh ra
đứa con trai trói gà không chặt, đương nhiên người không thích rồi.
- Vì gần đến tết nên hầu như ngày nào Vương gia cũng phải tiếp khách, khi
nào rảnh rỗi hơn sẽ tới thăm thiếu gia. Dù sao mười năm qua hai cha con cũng
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không nói năng gì với nhau, nhất thời cũng khó mà quen ngay được, thiếu gia
đừng nóng ruột.
Vĩnh Dạ thấy nàng lúc nào cũng nghĩ cho mình thì ấm áp trong lòng, mỉm
cười:
- Đúng thế! Sắp tết rồi, Ỷ Hồng sợ ta gặp ngoại công mà đến một bài thơ
cũng không thuộc sẽ khiến người không vui sao? Ta học mấy câu để lấy lòng
người là được chứ gì.
Ỷ Hồng mím môi cười, vội vàng mang tập thơ ra, rồi lại đi pha trà.
Vĩnh Dạ kéo nàng lại nói:
- Để ta, ta mới học cách pha trà, lại có một lọ tuyết hoa mai, để ta đun trà cho
các ngươi uống thử.
Mấy hôm nay dần dần Ỷ Hồng đã quen với Vĩnh Dạ hơn, chỉ biết rằng sau
khi khỏi bệnh, thiếu gia thân mật với mọi người hơn, không muốn làm người
mất hứng nên ngoan ngoãn chờ Vĩnh Dạ pha trà.
- Ngồi đi! - Vĩnh Dạ bảo Ỷ Hồng, Lãm Thúy và Nhân Nhi ngồi xuống, thong
thả pha trà.
Tuyết lẫn hoa mai được đun sôi lên, một mùi hương dễ chịu lan tỏa trong
không gian.
Vĩnh Dạ ngước mắt lên nhìn ba thị nữ của mình. Ỷ Hồng xinh xắn thanh tú,
Lãm Thúy kiều diễm đáng yêu, Nhân Nhi nhanh nhẹn hoạt bát, ba đôi mắt đen
lay láy không vương chút bụi trần, vô oán vô hối coi việc hầu hạ mình là niềm
hạnh phúc lớn nhất cuộc đời. Nếu là ở thời hiện đại chắc chắn sẽ là những nữ
sát thủ số một, không cần chiến đấu đã khiến đám nam nhân tự động cởi bỏ khôi
giáp.
Vĩnh Dạ nghiêng ấm, hương trà lan tỏa, nó ngậm cười gật đầu:
- Được rồi.
Ba thị nữ bị hớp hồn bởi từng động tác nho nhã của Vĩnh Dạ và mùi hương
thơm ngát của trà, nhìn thiếu gia si mê. Nghe Vĩnh Dạ nói mới hoàn hồn đỏ mặt
đa tạ, rồi nâng tách trà lên thưởng thức.
Đôi môi đỏ hé ra, vẻ thẹn thùng ngây thơ lan ra khắp mặt. Vĩnh Dạ thở dài:
- Ỷ Hồng và Lãm Thúy đều mười sáu rồi phải không? Có người trong mộng
chưa? Thiếu gia sẽ thành toàn cho các ngươi.
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Ỷ Hồng và Lãm Thúy đỏ bừng cả mặt. Nhân Nhi cười nói:
- Lãm Thúy đã hứa gả cho người khác rồi, là người trong Vương phủ, Vương
phi nói lập xuân thì sẽ gả tỷ ấy đi.
Vĩnh Dạ nổi hứng:
- Ai ở trong phủ vậy?
- Lý Ngôn Niên Lý Chấp sự ạ! Ngoại hình đẹp, con người cũng tốt...
Lãm Thúy vội vàng bịt miệng Nhân Nhi, sắc mặt Vĩnh Dạ sa sầm xuống:
- Lý Chấp sự chí ít cũng phải hơn Lãm Thúy mười tuổi, chẳng lẽ giờ còn
chưa lấy vợ?
Nhân Nhi mỉm cười tránh khỏi bàn tay Lãm Thúy, cố thốt lên câu nữa:
- Lý Chấp sự lấy vợ kế, Lý phu nhân năm năm trước đã qua đời vì bệnh.
Lãm Thúy giận dỗi, đứng lên nhún mình rồi đỏ mặt lao ra cửa.
Vĩnh Dạ nhất thời cũng hết cả tâm trạng, nó đang nghĩ một ngày nào đó nhất
định sẽ giết Lý Ngôn Niên, không ngờ hắn lại cưới Lãm Thúy. Với tài cán của
Lý Ngôn Niên thì chắc chắn Lãm Thúy sẽ thích, nhưng nó lại không thích. Vĩnh
Dạ sực tỉnh, sao giờ nó lại dễ mềm lòng thế nhỉ, đến một thị nữ mà cũng muốn
bảo vệ? Sự thay đổi mà bản thân không ngờ tới này nhất thời khiến nó thấy
buồn bã.
Ỷ Hồng dường như nhìn ra tâm tình Vĩnh Dạ, thở dài:
- Nếu thiếu gia không nỡ xa Lãm Thúy thì xin phu nhân giữ nàng lại.
Vĩnh Dạ sững sờ, nhất thời nghĩ tới từ “tiểu trượng phu”, chán nản muốn đập
đầu vào tường. Nó cười khổ nghĩ, qua tết là mười tuổi, rồi thêm vài năm nữa...
- Ôi, thêm vài năm nữa thiếu gia thành người lớn rồi, không biết nữ nhân
như thế nào mới xứng với người nhỉ! - Nhân Nhi nhanh nhạy để ý thấy sắc mặt
Vĩnh Dạ trở nên khó coi, bèn vội vàng lảng sang chuyện khác.
Vĩnh Dạ đứng bật dậy, rảo bước ra ngoài.
Ỷ Hồng luôn miệng trách Nhân Nhi không nên nói những điều này. Nàng ta
hơi lo lắng, chẳng lẽ thiếu gia thực sự có lòng với Lãm Thúy?
Bước ra khỏi cửa, hơi lạnh ập tới khiến đầu óc Vĩnh Dạ tỉnh táo hơn. Nó hơi
hối hận vì đã dễ dàng để lộ tâm trạng, không giữ được bình tĩnh, sau này làm
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sao đối phó được với Du Li Cốc? Một nhân vật nhỏ như Lý Ngôn Niên mà đã
khiến mình vất vả đối phó rồi, làm sao để giết được hắn? Vĩnh Dạ hít sâu một
hơi mùi hương hoa mai trong giá lạnh, lẩm bẩm:
- Xương cốt đã tan lâu, tâm còn chi muốn nói.(2)” - Cành mai ấy trĩu nặng,
cánh hoa tích một quả cầu tuyết nho nhỏ, nhưng vẫn kiên cường nở giữa ánh
mặt trời. Vĩnh Dạ ngắm mãi, tâm trạng dần dần thoải mái trở lại, cuối cùng bật
cười. Thuyền tới đầu cầu tự nhiên thẳng, nay Vương phủ này chứa đựng vô số
bí mật, coi như là mình tìm kiếm báu vật sẽ thấy vui hơn. Huống hồ làm Thế tử
quyền thế nhất của An quốc, làm công tử phong lưu nhất đất Kinh đô chắc chắn
cũng có rất nhiều lạc thú.
Nó đang ung dung thưởng thức cảnh đẹp thì bỗng dưng cảm giác có người
vào Hoàn Ngọc viện. Vĩnh Dạ bèn giấu đi tâm trạng trầm tư, mỉm cười về
phòng:
- Ỷ Hồng, Nhân Nhi, năm mới có gì vui không?
Đang thu dọn bàn trà, hai người cũng vui lây với tâm trạng của Vĩnh Dạ,
cảm thấy thiếu gia đúng là trẻ con, nháy mắt đã lại vui vẻ trở lại.
- Thiếu gia năm nay sức khỏe đã tốt, chắc chắn Vương gia với Vương phi sẽ
đưa thiếu gia ra ngoài chơi. Mùng Một trên phố có rất nhiều nhóm múa lân đến
từng nhà múa lấy thảo, buổi tối Vương phủ bắn pháo hoa...
Nhân Nhi còn chưa nói xong, Lãm Thúy đã vén rèm vào nói:
- Vương gia sai người mời thiếu gia qua đó.
Vĩnh Dạ ngỡ ngàng, vì sao Vương gia lại muốn gặp mình? Nó trầm ngâm rồi
nghĩ ra, dù sao mình cũng là Thế tử, không thể không gặp được.
- Thiếu gia đừng sợ, Vương gia ghét nhất là ai nói chuyện với ngài mà toàn
thân cứ run rẩy. Thiếu gia, người đã khỏe rồi, không cần phải sợ Vương gia như
trước nữa. - Ỷ Hồng dường như đã sớm biết kết quả nên luôn miệng an ủi Vĩnh
Dạ, nhẹ nhàng nhắc nhở.
Là thế sao? Vĩnh Dạ thấy an tâm phần nào.
Lãm Thúy buộc chiếc áo choàng cho Vĩnh Dạ, cười nói:
- Thiếu gia theo Lý Tứ đi đi. Tối chúng tôi sẽ làm cơm chờ người.
Vĩnh Dạ nghe nàng nói vậy, trong lòng buồn bã, buột miệng:
- Ta thấy Lý Ngôn Niên không phải người tốt, Lãm Thúy đừng cưới, sau này
ta sẽ tìm cho ngươi một đám tốt hơn.
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Lãm Thúy đỏ mặt, thúc giục:
- Thiếu gia đi mau đi, đừng để Vương gia đợi lâu.
Vĩnh Dạ thấy thần sắc của nàng, nhớ lại gương mặt anh tuấn khôi ngô của
Lý Ngôn Niên, biết rằng Lãm Thúy đã động lòng. Nó thầm thở dài, con người
có số mệnh riêng, chẳng thể nào chống lại ông trời. Mỉm cười véo má Lãm
Thúy, nó nói:
- Khi nào ngươi xuất giá, thiếu gia sẽ tặng ngươi một món quà đặc biệt.
- Thiếu gia! - Lãm Thúy kêu lên.
- Ha ha, ta đi gặp phụ vương ngay đây, giục nhiều là ta sẽ gả ngươi đi sớm
đấy! - Vĩnh Dạ cười lớn bước ra ngoài, tới cửa phòng lại quay đầu lại - Gả cho
heo thì cũng thành heo đó.
Lãm Thúy dở khóc dở cười, Ỷ Hồng đỡ nàng, cười nói:
- Thiếu gia đừng trêu Lãm Thúy nữa mà!
Vĩnh Dạ nháy mắt, xoa mặt, bất lực thở dài:
- Thực ra ta làm tiểu trượng phu không phải là không được...
- Thiếu gia! - Ba nàng thị nữ đồng thanh thốt lên.
Vĩnh Dạ lắc đầu, bỏ đi với vẻ luyến tiếc.
Ánh nắng ngày đông rọi qua lớp giấy trên cửa sổ, khiến căn phòng sáng
bừng. Vĩnh Dạ nhắm mắt cũng có thể biết chiếc lông khổng tước cắm trong
bình sứ Thanh Hoa cao cổ đặt trên giá là do Vương phi mang về trong một
chuyến phu thê dạo chơi, văn phòng tứ bảo đặc biệt trên bàn sách là quà mừng
sinh nhật của Vương phi cho Đoan Vương, bức “Nguyên Tiêu hoa đăng đồ”
treo trên tường là do đích thân Đoan Vương vẽ để kỷ niệm cuộc gặp gỡ tình cờ
với Vương phi... Gian thư phòng này do đích thân Lý Nhị, thị tùng thân tín của
Lý Chấp sự quét dọn, người ngoài không được tùy tiện bước vào.
Vĩnh Dạ có lúc cũng thực phục Lý Ngôn Niên. Để tìm hiểu mọi thứ từ Thế
tử, hắn ta không tiếc việc quyến rũ Lãm Thúy, để đề phòng hoài nghi còn muốn
cưới nàng. Ngay cả nơi quan trọng như thư phòng cũng sai Lý Nhị đi thăm dò
rất kỹ càng.
Đoan Vương ngồi trên ghế, tay cầm quyển sách đưa mắt nhìn Vĩnh Dạ, từ
khi nó bước vào, ông chỉ nghiêng mắt nhìn như thế.
Nửa năm không gặp, thân thể có vẻ cao hơn trước, nước da vẫn còn nhợt
nhạt. Ông rất muốn nhìn thấy thứ mà mình muốn thấy, Vĩnh Dạ thì lại một mực
cúi đầu. Đoan Vương không vội, ông rất tin tưởng vào con mắt của mình.
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Ông từng nhìn chằm chằm vào một người, nhìn cho tới khi đối phương dần
dần trở nên hoảng loạn, run rẩy, đầu gối mềm nhũn và phủ phục quỳ dưới chân
ông mà xin tha mạng.
Vương phi ngạc nhiên hỏi người này bị sao thế? Đoan Vương cười đáp:
- Đang đóng kịch.
Thế nên Đoan Vương đang chờ, chờ Vĩnh Dạ cũng thể hiện cái biểu cảm mà
ông muốn nhìn thấy.
Vĩnh Dạ đứng bất động trong phòng. Thái độ của Vương gia cho dù thế nào
cũng không giống thái độ của một người cha.
Nó cảm thấy ánh mắt ông ta cứ như một lưỡi dao, đang bóc tách từng lớp y
phục của mình ra.
Không phải Đoan Vương đang chờ Vĩnh Dạ mở miệng nói, mà phải nói là
ông đang đánh giá. Trong lòng nó bất giác thấy bất an, bỗng dưng nhớ tới lời Ỷ
Hồng căn dặn trước khi đi, Vĩnh Dạ cúi đầu, khiến bản thân run rẩy.
- Nghe nói buổi tối con đã dám ngủ một mình? - Đoan Vương lên tiếng,
trong ngữ khí dường như có chút gì châm biếm. Con trai gặp cha lại như chuột
gặp mèo, nhát gan tới mức không dám ngủ một mình, nghĩ đến đã thấy mất mặt.
- Vâng... - Lời đáp của Vĩnh Dạ nghe như tiếng khụt khịt trong mũi.
- Nói to lên! Trông lại con xem nào! - Đoan Vương gầm lên.
Vĩnh Dạ run rẩy, Đoan Vương giận dữ định ném quyển sách về phía nó.
Bỗng dưng thấy Vĩnh Dạ ngẩng đầu lên, ông ta kinh ngạc dừng lại.
- Phụ vương. - Vĩnh Dạ cười tươi nhìn ông, không hề có vẻ sợ hãi. Đôi mắt
ấy không còn vẻ ngẩn ngơ của trước kia, thay vào đó là sự trong trẻo, gương
mặt toát lên một thần thái mới mà ông chưa từng nhìn thấy.
Bàn tay giơ lên của Đoan Vương chầm chậm buông xuống, ánh mắt lóe lên
vẻ lạnh lùng, sự kinh ngạc nhanh chóng được che giấu khéo léo, gương mặt lập
tức nở một nụ cười:
- Giỏi thật, còn dám đùa với phụ vương cơ đấy. - Nói rồi đi tới trước mặt
Vĩnh Dạ, đứng từ trên cao nhìn xuống.
Ánh mắt Vĩnh Dạ không một chút e dè, sợ sệt, trong khoảnh khắc thay đổi
chủ ý, không thể hiện sự nhát gan như Thế tử trước kia nữa. Trực giác mách bảo
nó, đây mới là những gì mà Vương gia muốn nhìn thấy, mà để Vương gia nhìn
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thấy thứ mà ông ta muốn thì Vĩnh Dạ mới có thể biết được thứ mà mình muốn.
Vì sao mình lại giống thiếu niên áo tím ấy đến như vậy? Vì sao dưới gan bàn
chân mình lại có một đóa hoa?
Vĩnh Dạ cũng nhìn Đoan Vương. Nó đã nhìn thấy vị Vương gia này trong
bức họa, thực sự rất xứng đôi với Vương phi.
Khi Đoan Vương còn là một nam nhân tràn đầy sức hút, trông ông rất điềm
đạm và tự tin. Lý Ngôn Niên chẳng qua chỉ là một Chấp sự trong nội viện mà đã
toát lên vẻ quý tộc rồi, nhưng so với Đoan Vương, Vĩnh Dạ cảm thấy một người
chỉ là tôm tép bơi lội nơi nước nông, còn người kia là giao long. Kiểu như mỹ
nhân tiên sinh và Đoan Vương phi đều là mỹ nhân, nhưng trên người Đoan
Vương phi toát lên một khí chất khiến cho người khác vừa gặp là lập tức hiểu
được cái gì gọi là phong hoa tuyệt đại. Cặp cha mẹ này quá ưu tú, khiến nó
chẳng còn điều gì để nói.
Một lớn một nhỏ đưa mắt thăm dò, đánh giá lẫn nhau, nụ cười của Đoan
Vương gia càng lúc càng sâu:
- Ta coi nhẹ Hồi Hồn rồi. Thần y quả nhiên danh bất hư truyền, Lý Ngôn
Niên thuyết phục ta suốt ba năm, coi như cũng không uổng công.
Vĩnh Dạ giật mình, ông ta nói thế là có ý gì? Nhưng nó vẫn che giấu tâm tư,
nở nụ cười ngây thơ:
- Sơn cốc của Hồi Hồn sư phụ rất đẹp, có một thảm cỏ rất rộng, những đóa
hoa nở rực rỡ, con chỉ cần chạy vào giữa những khóm hoa là có thể ngủ được.
Hồi Hồn sư phụ bảo rằng lúc con ngủ rồi là sẽ nói rất nhiều, còn hỏi con vì sao
khi tỉnh giấc lại không chịu nói gì.
- Ồ? Thế con trả lời ông ta thế nào? - Trong mắt Đoan Vuơng lóe lên vẻ
hứng thú. Đôi mắt đen láy đảo tròn của Vĩnh Dạ toát lên một vẻ linh động chưa
từng thấy, trong sự ngây thơ lại có cái gì như giảo quyệt, thực sự rất giống
Vương phi năm xưa ông gặp.
Vĩnh Dạ cho rằng Đoan Vương quan tâm tới tình hình của sơn cốc. Dọc
đường Lý Ngôn Niên đã nói, tất cả mọi người trong Vương phủ đều không được
vào cốc, phải ở lại bên ngoài. Cho dù là Đoan Vương quyền thế là vậy cũng
phải nhường nhịn Du Li Cốc vài phân. Vĩnh Dạ cảm thấy mình càng ngày càng
giảo hoạt rồi thì phải. Nó cúi đầu im lặng một lát, đột nhiên vươn tay ôm lấy
Đoan Vương, nghẹn ngào nói:
- Phụ vương, mọi... mọi người đừng bỏ mặc con.
Âm thanh ấy phối hợp với đôi mắt đỏ hoe, đến hòn đá có lẽ cũng phải nở
hoa. Cả người Đoan Vương cứng đờ, giây sau mới ôm lấy Vĩnh Dạ, dịu giọng
nói:
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- Không đâu... sẽ không bao giờ như thế nữa.
Vĩnh Dạ ngẩng đầu lên, đôi mắt vẫn còn ươn ướt, gương mặt đã nở nụ cười
rạng rỡ:
- Con... đến tết có thể cùng con đi bắn pháo hoa không ạ? Còn nữa, đưa con
ra ngoài... bế con xem múa sư tử? Con còn muốn cưỡi ngựa, giống như tiểu đồ
đệ của Hồi Hồn sư phụ, cưỡi ngựa đi bắt thỏ, còn nữa...
Gương mặt Đoan Vương dịu đi theo từng câu Vĩnh Dạ nói, chưa chờ nó dứt
lời, ông đã bế con lên ngang với mình:
- Con là con trai ta, con muốn làm gì cũng được.
- Con đói rồi, ăn cơm với con. - Vĩnh Dạ mỉm cười.
Đoan Vương nhướng mày, bật cười vui vẻ:
- Được đi ăn cơm!
Vĩnh Dạ cười thầm trong bụng, ngoan ngoãn diễn lại một lượt quy củ ăn
cơm mà Lý Ngôn Niên đã dạy khi ở trong biệt viện. Thấy Vĩnh Dạ gạt thịt nạc
trong bát cháo ra, ánh mắt Đoan Vương cuối cùng cũng mất đi sự lạnh lùng, mà
thêm vài phần nghi hoặc. Ông đã thấy những gì mình muốn thấy, nhưng ông
còn điều chưa hiểu. Thói quen của Vĩnh Dạ, gương mặt của Vĩnh Dạ, thần thái
trước đó của Vĩnh Dạ, cả biểu cảm lúc này nữa... Ông thấy hơi đau đầu, lần đầu
tiên nảy sinh hoài nghi với ánh mắt mình. Nhưng bất kể thật giả, chỉ cần gương
mặt giống hệt Vương phi kia là đã đủ để ông không kìm nén được sự thương
yêu rồi.
Thì ra đúng như mình dự đoán, Đoan Vương không dễ đối phó một chút nào.
Một Chấp sự nội viện có thể liên lạc được với thần y của Du Li Cốc, ba năm
bôn ba giữa Kinh đô và Du Li Cốc chỉ vì việc chữa bệnh cho Thế tử, cực lực
thuyết phục Vương gia đưa mình đi chữa bệnh, liệu có thể không gây ra nghi
ngờ được không? Vĩnh Dạ cảm thấy đầu óc Lý Ngôn Niên có lẽ bị ngâm nước
rồi. Nếu Vương gia thực sự thương con mình thì vì sao không đồng ý từ trước
đó?
Thậm chí Vĩnh Dạ còn cảm thấy việc mình khỏi bệnh cũng nằm trong dự
đoán của Vương gia, và bản thân ông khi cho Vĩnh Dạ tới Du Li Cốc chữa bệnh
hoàn toàn cũng không quan tâm tới việc sống chết của con.
Mà điều Vĩnh Dạ muốn biết nhất là mối quan hệ giữa mình với gia đình này.
Bởi vì gương mặt nó thực sự quá giống Thế tử.
- Phụ vương, người nói có lạ không cơ chứ? Hình như ở trong sơn cốc của
Hồi Hồn sư phụ con còn nhìn thấy một đứa bé trông rất giống mình, con muốn
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nhìn kỹ nhưng Hồi Hồn sư phụ đưa nó đi mất rồi. - Vĩnh Dạ vừa ăn cháo vừa
thản nhiên nói chuyện.
Ánh mắt nó cụp xuống, dừng lại trên bàn tay của Đoan Vương bàn tay đang
để trên đầu gối ấy thoáng run nhẹ rồi lập tức khôi phục lại vẻ bình tĩnh:
- Thật sao? Giống con lắm hả?
- Vâng, giống lắm ạ.
Đoan Vương không nói gì nữa, xoa đầu nó, cười:
- Trên đời này có người giống con cũng chẳng có gì lạ, mẫu thân con hồi nhỏ
cũng giống mấy muội muội lắm.
- Ồ - Vĩnh Dạ ăn xong bát cháo, lau miệng, nắm tay Đoan Vương cười cười Chúng ta đi xem mẫu thân làm gì nhé.
Đoan Vương ngỡ ngàng, cúi xuống đối diện với Vĩnh Dạ:
- Mẫu thân con giờ này quen ngủ trưa, đừng đi làm phiền nàng. Đúng rồi,
ngày kia trong cung ban yến ăn cơm tất niên, thái hậu thấy con đã khỏe hẳn là
vui lắm. Giờ thì về Hoàn Ngọc viện đi.
Lúc Vĩnh Dạ đi ra ngoài, nó thong thả cất bước, giống như đứa trẻ áo tím
trong sơn cốc. Người giống nhau trên đời này nhiều như thế sao? Nó không tin.
Bàn tay Đoan Vương lúc ấy đã thoáng run rẩy, nhưng vẫn không thoát khỏi mắt
Vĩnh Dạ, ngọn lửa nghi hoặc đã dấy lên trong mắt Đoan Vương, nó chỉ cần chờ
xem kịch nữa thôi. Tâm trạng của Vĩnh Dạ lúc này như ánh nắng giữa ngày
đông, cớ sự tương trợ của Đoan Vương nghe đồn giết người không chớp mắt, sự
uy hiếp của Du Li Cốc chỉ càng ngày càng nhỏ hơn.
Đoan Vương nhìn Vĩnh Dạ bỏ đi, nụ cười trên gương mặt biến mất, đấm
mạnh tay lên bàn, nghiến răng nghiến lợi nói:
- Lý Ngôn Niên, các ngươi thật độc ác... sẽ có một ngày ta tiêu diệt Du Li
Cốc!
Bước vào nội đường, Vương phi đang nằm trên sập nghỉ ngơi. Đoan Vương
xua tay bảo các thị nữ ra ngoài, ông thả nhẹ bước chân, nhưng vẫn làm Vương
phi tỉnh giấc, bà mở mắt ra cười khẽ:
- Thiếp có phải là heo đâu mà ngủ suốt ngày.
Đoan Vương đi tới trước sập, nắm lấy tay bà, trầm ngâm giây lát rồi nói:
- Vĩnh Dạ nói ở Du Li Cốc, nó gặp một người rất giống nó.
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Vương phi giật mình ngồi bật dậy, khóe mắt lập tức đỏ hoe:
- Ở Du Li Cốc thật sao?
Đoan Vương lắc đầu:
- Ba năm trước khi Lý Ngôn Niên nhắc tới thần y Hồi Hồn, ta đã biết kế
hoạch của chúng, vẫn nghĩ không biết có phải đứa bé đó ở Du Li Cốc hay
không. Nhưng Vĩnh Dạ đã quay về, không hề bị thay thế. Ta nghĩ đứa bé đó
không thể giả mạo Vĩnh Dạ được, không thể...
Nước mắt lăn trên gò má Vương phi, giọng bà run rẩy, phẫn uất:
- Sao bọn chúng lại độc ác như thế? Cần gì chúng ta cũng cho mà? Độc ác đã
đành...
Đoan Vương che miệng bà, dịu giọng dỗ dành:
- Vĩnh Dạ sẽ buồn đấy, không phải lỗi của nó mà. Thằng bé hôm nay lên
tiếng xin ta chơi với nó, nàng dù sao cũng là...
Vương phi quay lưng đi, nghẹn ngào:
- Làm sao thiếp có thể đối xử tốt với nó? Nhìn nó là thiếp đã thấy khó chịu!
Đoan Vương gượng gạo ho khan hai tiếng, nhắc nhở:
- Có lẽ ở Du Li Cốc thật?
Vương phi quay người lại, nhìn Đoan Vương chăm chú, nói từng tiếng:
- Đã bao nhiêu năm trôi qua không một chút tin tức gì. Bây giờ ít nhiều cũng
đã có, chẳng lẽ còn sợ Du Li Cốc hay sao?
Đoan Vương mỉm cười:
- Thế thì ta phải sắp xếp đã.
Ánh mắt Vương phi lóe lên một tia hy vọng, ánh sáng ấy như có sức mạnh
hút hồn người khác. Đoan Vương nhẹ nhàng hít sâu mùi hương tỏa ra từ mái tóc
đen nhánh của bà, cười khẽ:
- Tin ta đi, không sai đâu!
Ghi chú:
1. Ông ngoại.
2. Trích đoạn trong bài “Liên vũ độc ẩm” của Đào Uyên Minh.
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