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Phần 2
Chương 6
Đầu Trâu Mặt Ngựa Trên Thực Tế

N

gồi ở một gian khác, Thẩm Hành cũng không hề nhàn rỗi, nàng vừa cắn

hạt dưa vừa mài đao.
Ba ngày rồi, nàng đứng bên ngoài hành cung đến nửa cục gạch cũng không
sờ được. Chỉ trong một đêm, Lăng Khôn điện như có tường vây, thay đổi dị
thường.
Lẽ nào hắn phát hiện ra cái gì? Thẩm Hành vốn không nghĩ vị Vương gia kia
là một người lương thiện, lần trước nàng đột nhập hành cung, sau đó cha nàng
nhận tội, hai chuyện xen kẽ tự nhiên lại khiến người ta nghi ngờ.
Hay là hắn cũng không biết người mặc áo đen ngày đó chính là nàng, nhưng
từ túi đá kia cũng sinh ra nhiều dự đoán.
Vậy thì vì sao phải phong tỏa thành trì? Phô trương thanh thế? Biểu lộ hoàng
quyền?
Trong đầu đột nhiên hiện ra hình ảnh hắn ngồi trên xe lăn ngày ấy, lạnh lùng
tùy tiện.
Thẩm Hành cảm thấy, hắn không phải loại người sẽ làm ra những chuyện vô
duyên. Bởi vì một người mà ngay cả đi bộ cũng lười thì sao có thể đi “đường
vòng” được.
“Tiểu thư, nếu như nô tỳ có phạm lỗi gì, tiểu thư sẽ đánh đuổi nô tỳ đi sao?”
Trước mắt đột nhiên xuất hiện một khuôn mặt béo ụ khổng lồ, cây đao trên
tay Thẩm Hành suýt chút nữa rơi xuống trên đất.
Dù sao vừa mới liên tưởng đến một một người có phong thái thiên nhân, lại
bị kéo về nhìn cái đầu trâu mặt ngựa ở hiện tại, quả không phải là chuyện dễ
tiếp thu gì.
Xoa phần thái dương hơi đau nhức, nàng hỏi: “Em lại làm chuyện gì rồi?”
Khổ nhục kế mỗi tháng lại diễn một lần, đúng là không có gì mới mẻ.
Đạo Đạo xoa đầu, nhỏ giọng nói: “Tiểu thư nói trước đi đã, có đánh đuổi nô
tì không?”
Thẩm Hành nhìn dáng vẻ tội nghiệp của nàng ta, thở dài: “Đạo Đạo, từ năm
tám tuổi em đã bắt đầu ăn khẩu phần lương thực của ba người, được phát hai
phần tiền công, mà chuyện được giao thì chỉ làm một nửa. Ta mà muốn đánh
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đuổi em đi thì không có nhà nào dám dùng em đâu. Nói đi, lần này làm vỡ chén
trà hay là làm mất tranh chữ rồi.”
Nàng ấy lắc đầu: “Không có, nô tỳ, chỉ hơi lắm mồm chút thôi.”
Lắm mồm? Thẩm Hành cúi đầu tiếp tục mài đao: “Bình thường em ít mồm
chắc? Đừng nghịch nữa, đi chơi đi. Ta còn có chuyện đứng đắn đây.”
Thế mà Đạo Đạo vẫn không chịu đi ra, nàng di chuyển về phía trước vài
bước, nhát gan nói: “Lần này, chuyện có hơi nghiêm trọng. Bởi vì... Em kể
chuyện tiểu thư lấy đá tế núi đi lấp lỗ chó cho lão gia nghe rồi”.
Thật sự không phải nàng cố tình nói ra đâu, chỉ vì vừa nãy lúc tán gẫu, nàng
vô tình buột miệng.
Cửu Hoàn đao rơi bịch xuống đất, Thẩm đại tiểu thư sững sờ nhìn “phụ tá
trung thành” trước mặt, gằn từng chữ: “Cha ta giờ thế nào rồi?”
Đáp lời nàng là một tiếng gào thét thình lình giữa sân.
“Mau tới đây, lão gia thắt cổ rồi!!”
Lúc Thẩm Hành chạy tới chính sảnh, Thẩm Quát đang cầm sợi dây thừng
đung đưa trước cổ.
Sau khi thấy nàng, vẻ mặt ông kích động dị thường, rưng rưng hô hét: “Giờ
cha không chết không xong rồi, thay ta chăm sóc cho mẹ con nhé.”
Dứt lời, ông nhảy lên tung dây qua xà nhà, đáng tiếc chiều cao có hạn, thử
nhiều lần mà vẫn không thể thành công.
Thẩm Hành nhìn mấy người làm vận chuyển hết bàn ghế trong phòng ra
ngoài không cho lão gia nhảy lên thì ra chiều tán thưởng, sau đó nàng ngồi xếp
bằng dưới đất, chuyên tâm nhìn cha mình dằn vặt.
Nàng quá rõ tính ông rồi, gặp chuyện gì cũng náo động cho mọi người đều
biết. Nói thẳng ra là thích làm màu.
Nhưng mà nàng không ngờ là, hôm nay Thẩm Quát lại vô cùng lợi hại.
Sau khi thấy mình không thắt cổ được, ông quay người lại xông thẳng vào
tường.
Thẩm Hành bị dọa cho phát hoảng, vội vàng nhảy tới ôm chặt cha lại, nhanh
chóng khuyên can:
“Cha thật là, chuyện này đâu có sao, tối con lại tới hành cung đi bộ một
chuyến là được mà”.
“Đâu có sao?!! Đó là đồ vật do thánh tổ để lại, là thánh vật con có hiểu
không? Con còn cầm, cầm... Ai nha, cha chết quách đi cho rồi.”
Ông vừa nói vừa giãy dụa mạnh hơn, Thẩm Hành gọi vài tên tôi tớ tới cùng
nhau ngăn cản.
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Đang lúc náo loạn đến mức không thể tách ra, một giọng nói thong thả ung
dung từ ngoài cửa vang lên. Âm thanh không phải là lớn, nghe qua như thể đang
lầm bầm, nhưng lại đủ khiến nhóm người trong phòng bình tĩnh lại.
“Hình như đến không phải lúc rồi.”
Hắn chưa vào cửa, chỉ nghiêng người dựa vào bên cạnh vén rèm nhìn xem.
Dưới tấm mành trúc là gò má tinh xảo tuấn tú xuất trần, khiến cho nhóm tôi tớ
bên trong đều bấn loạn.
Thẩm Quát nhìn thấy cũng phải ngẩn ra, sau một lúc mới vội vàng chạy ra
mời người kia vào phòng: “Không biết Thiên Tuế đến đây, không nghênh đón
được từ xa, mong ngài thứ tội.”
Nhưng sau khi đi vào ông cũng giật mình choáng váng.
Toàn bộ chính sảnh đến một cái ghế cũng không còn, phải mời người ta ngồi
chỗ nào đây?
“Xin mời, xin mời Vương gia di giá tới thư phòng, chính sảnh, chính sảnh
đang tu sửa, vì lẽ đó...”
Ở nhờ dịch quán mấy hôm mà cũng giúp đỡ tu sửa dịch quán nữa à? Đúng là
mới mẻ.
Tô Nguyệt Cẩm đánh giá bốn phía một lúc rồi nói: “Không phải đến tìm ông
đâu.”
Ý là không đi thư phòng.
Câu tiếp theo là: “Thẩm Hành có ở đây không?”
Sau khi hắn vào cửa, Thẩm đại tiểu thư cũng đã lặng yên không tiếng động
di chuyển về cửa sau, nghe đến câu nói kia thì lại càng bước đi nhanh chóng.
Lúc một chân đã bước ra khỏi cửa, nàng lại bị Đạo Đạo từ sau kéo lại.
“Tiểu thư, vị Vương gia tuấn tú kia đến tìm tiểu thư đó. Hai người có gì gì
đó phải không? Tốt quá rồi, nô tỳ có được làm nha hoàn hồi môn không?”.
Một câu nói kia như sấm sét đánh thẳng vào chính sảnh, đánh cho Thẩm
Hành một thân cháy khét, mùi bay tứ phía.
Nàng cứng nhắc xoay người, nhỏ giọng nói với Đạo Đạo: “So với của hồi
môn, em không nghĩ là em thích hợp mang đi chôn cùng hơn à?”
Sau đó nàng vô cùng đoan trang nhận lấy hàng loạt ánh mắt hâm mộ quay
trở lại, ỏn à ỏn ẻn nói: “Tham kiến Đoan Vương Thiên Tuế.”
Nàng cảm giác đôi mắt thanh thuần kia nhìn sang, ánh mắt đó không hẳn là
đánh giá, chỉ nhìn qua một cái rồi nhả ra ba chữ:
“Quá nhợt nhạt rồi.”
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Nhạt? Nàng cúi đầu liếc nhìn bộ váy màu lam nhạt thêu cây hoa mộc lan trên
người, đẹp lắm mà.
Ngược lại cách ăn mặc của hắn hôm nay mới khiến nàng có phần bất ngờ.
Sau hai lần gặp mặt, hắn luôn mặc đồ khá tùy tiện. Áo bào buộc hờ, trường
bào rộng rãi, như thể thêm một chuỗi ngọc bội thôi cũng cảm thấy trói buộc,
hôm nay hắn lại mặc một bộ hoa phục cẩm tú, viền bằng chỉ bạc thêu quanh, lúc
cất bước đi lại càng phong lưu quý khí.
Nàng thấy hắn cau mày hỏi: “Phòng của cô ở đâu?”
Thẩm Hành biết khuê phòng của nữ tử chưa chồng đương nhiên không được
để nam tử tùy tiện đi vào, ấy thế mà người cha kia lại tự mình mời người ta tới.
Nàng đứng trong góc nhỏ há mồm mấy lần muốn nói: “Chuyện này e là ảnh
hưởng đến danh dự của con”.
Nhưng rồi lại nghĩ, ở kinh thành hình như từ lâu mình đã không còn thứ này
nữa nên cũng ngại ngùng không thèm nhắc lại.
Nhìn nam tử ngồi trước bàn lựa đồ trang sức kia, nàng không thể không thừa
nhận, cảnh tượng này sao lại mang đến một cảm giác bình thường không có gì
sai trái hết.
Bởi vì trong nhận thức của nàng, dù có thấy vị Thiên Tuế gia này ngồi xếp
bằng trước cửa hoàng cung ăn hạt dưa thì cũng là chuyện quá sức bình thường.
Trên thực tế, một ngày nào đó không lâu sau, nàng được chứng kiến tận mắt,
hơn nữa người cung cấp hạt dưa kia lại chính là nàng.
Chuyện này đương nhiên là phải nói sau.
Hiện tại, trong lòng nàng tràn đầy suy nghĩ, làm sao có thể mời vị gia này ra
ngoài được đây.
“Thẩm Hành, cô tới đây.”
Hình như tên này rất thích gọi tên họ nàng thì phải, không quá quen thuộc,
lại có phần xa cách.
Nàng tò mò đi tới, đứng cách đó hơi xa, hắn lại tiến lên một bước.
Thiên Tuế gia cao hơn nàng cả nửa cái đầu, khuôn mặt như tranh hơi cúi
xuống, hơi thở trong trẻo phủ lên ngưa ngứa, khiến cho nàng nhớ tới đầu ngón
tay tê dài vuốt ve mặt mình đêm kia.
Cảm giác đó khiến nàng không dễ chịu là bao, bất giác muốn lùi ra sau một
bước, đột nhiên búi tóc trên đầu hơi chùng xuống.
Cây trâm lưu ly màu vàng đung đưa nhắc nhở nàng rằng, món đồ không rẻ
lại cực kì tục tằng mà trước đây không lâu cha nàng mới đưa đã được cắm trên
đầu mình.
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Không biết sao, đột nhiên nàng lại có dự cảm bất thường.
Quả nhiên, không lâu sau, tóc của nàng không chỉ chùng xuống, mà là biến
đổi hoàn toàn, quá nặng.
Nhìn ánh mắt trong suốt như đang thưởng thức của Vương gia, nàng thật sự
rất muốn hỏi một câu: Mỗi lần ngài chỉnh người ta đều nghiêm túc như vậy à?
Đương nhiên hắn không biết suy nghĩ trong lòng nàng lúc này, còn hết sức
ân cần hỏi han: “Đầu của cô có nhấc nổi không?”
Nàng rưng rưng gật đầu, nghe hắn nói khá là thỏa mãn: “Vậy chúng ta đi ra
ngoài đi.”

Chương 7
Vương Gia Ta Không Làm Được

T

hẩm Hành mang một cái đầu châu ngọc bóng loáng như thế đi ra phố, lúc

xuyên qua đường lớn ngoài dịch quán, nàng nghe thấy mấy tên thị vệ ở bên thì
thầm to nhỏ:
Thị vệ giáp: “Vừa nãy, hình như ta nhìn thấy một hộp trang sức đi qua”.
Thị vệ ất: “Ta cũng nhìn thấy, sáng loáng luôn, mắt ta sắp mù mất rồi.”
Thị vệ giáp: “Quỷ à?”
Thị vệ ất: “Chắc thế.”
Lúc đó nàng chỉ có thể yên lặng tự nhắc nhở mình, mày phải bình tĩnh, nếu
không còn chưa tới phố lớn, mày sẽ không chịu nổi áp lực dư luận mà xấu hổ
giận dữ tới chết đó.
Thế nhưng khi nàng nhìn thấy mấy ăn mày chen chúc xin đồ và đống lời
bình phẩm từ đầu tới chân của hàng xóm láng giềng trên phố, nàng vẫn kích
động đến mức muốn bỏ chạy.
Nâng cái cổ lên giải thích với từng người một: “Nhà chúng ta rất nghèo,
những đồ trang sức này đều là mạ vàng cả đấy.” Vẫn có nhiều người khinh
thường không tin.
Hơn hai mươi năm qua nàng cũng chưa từng chịu uất ức như vậy, ánh mắt
bất giác liếc kẻ đang đi phía trước kia.
Bóng người chi lan ngọc thụ phiêu phiêu dật dật này, khuôn mặt thư sinh
tuấn tú sắc nét kia, xem mấy đại cô nương tấp nập ngó nhìn kìa, ai mà biết
được, bản chất hắn kinh khủng biết bao nhiêu!!!
“Tô Nguyệt Cẩm.” Nàng hung tợn trừng hắn, giọng điệu đã hết lòng khống
chế nhưng vẫn cao hơn ngày thường mấy bậc.
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Nàng nghĩ, vò đã mẻ thì cứ sứt, giờ đang ở bên ngoài, dù không gọi là Tiểu
Vương gia cũng không phải lỗi của nàng nhỉ.
Nhìn ánh mắt kia bình tĩnh nhìn sang, hắn đứng lại một chỗ không đi nữa.
Nàng thừa nhận, nàng muốn chọc giận hắn nên mới hờn dỗi một câu: “Ta
không làm được đâu.” Sau đó quay đầu lại.
Tính tình của hắn tốt hơn so với nàng tưởng, tay lắc lắc cái bánh hoa lê rồi
nói: “A Hành, cô nếm thử xem, ăn ngon thật”.
Thời gian này hoa phù dung vừa nở, khuôn mặt anh tuấn lạc giữa vùng hoa,
khóe mắt hơi cong mang theo ý cười, vô hại khiến cho người ta không đành
lòng từ chối.
Hình ảnh đó quá đẹp mắt, mãi đến tận rất nhiều năm sau, trong hồi ức của
Thẩm Hành vẫn tái hiện lại nó rất nhiều lần, ngày khuôn mặt tươi cười đó đột
nhiên rơi vào tầm mắt, nhịp tim cũng bất giác tăng nhanh.
Thế nhưng ngày hôm đó, nàng lại không hiểu thứ cảm giác đó là gì, chỉ thấy
mình hơi khó chịu, vấn vấn góc áo, chậm rì rì nói:
“Bánh hoa lê có gì mà ngon, cung... Trong nhà có mà”.
“Ngon hơn trong nhà làm.” Hắn nhận lấy phần điểm tâm được gói kĩ bằng
giấy gói dầu mà cô bán hàng sững sờ đưa tới, vẫy tay với nàng: “Lại đây.”
Thẩm Hành chép miệng, đúng là nàng cũng hơi đói bụng.
“Làm gì thế?” Nàng đã cố gắng khống chế giọng điệu rồi, nhưng mà vẫn có
phần cứng nhắc.
Hắn rất bao dung nhìn nàng, rồi từ từ nhả chữ: “Đưa bạc.”
Nhìn bóng lưng kia thoải mái rời đi, trời mới biết nàng đã muốn xông lên
trước gào vào mặt hắn bao nhiêu: “Lão nương không có tiền, ai ăn người đó
trả.”
Đương nhiên chuyện này không thể thành hiện thực, và kết quả cuối cùng là,
nàng gian khổ quay đầu lại, nghiến răng nghiến lợi hỏi: “Bà chủ, bao nhiêu tiền,
có thể giảm chút được không?”
Không hề bất ngờ, thu hoạch thứ hai của nàng là bị lườm một cái.
Vũ Thành không phải trấn thành quá giàu có, trước khi xây hành cung hoàng
gia ở đây, thậm chí có thể nói đó là một vùng cằn cỗi. Thổ phỉ trong núi hoành
hành, bao nhiêu thương lữ đi qua đều phải gắng né sang đường vòng.
Bốn bề trấn thành toàn là núi, ngoại trừ nghề nung gốm sứ, đồ cổ để sống ra,
có rất ít đất đai thích hợp cho người dân khai khẩn. Mấy năm gần đây, Khánh
Nguyên triều càng ngày càng vững chắc, việc quản lý Vũ Thành cũng càng
thêm coi trọng, sau khi phái binh tiêu diệt thổ phỉ chiếm núi, triều đình còn xây
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một con đường lớn, thuận lợi cho việc vận chuyển đồ gốm sứ sang các tỉnh bên
ngoài.
Lâu dần, gốm sứ Vũ Thành trở thành thương hiệu nổi tiếng, phàm là người
có thân phận địa vị đều muốn có vài món đồ sứ Vũ Thành làm vui.
Nhờ vào điều đó, bách tính ở đây giàu lên không ít. Nhưng một khi bắt đầu
có lợi nhuận phong phú, số người lừa bịp cũng dần tăng lên.
Người dân bản xứ đều biết, Vũ Thành có một phố đồ cổ chuyên bán các món
trân phẩm và đồ gốm sứ thượng đẳng. Hàng năm các lão gia quan lại ở kinh
thành sẽ đến đây một lần, cũng dạo một vòng ở đây.
Nhưng trong số những trân phẩm này, cái nào là chính phẩm, e rằng chỉ có
người trong ngành và người đem bán mới phân biệt được.
Thẩm Hành không biết Tô Tiểu Vương gia am hiểu đồ gốm bao nhiêu, nàng
chỉ biết là, cha nàng đã nói, cái nơi được gọi là phố đồ cổ đó còn có một tên gọi
khác là ngư long hỗn tạp. Thậm chí rất nhiều thổ phỉ “hoàn lương” cũng đều ở
đó.
Nàng cũng không lo lắng Tô Nguyệt Cẩm sẽ xảy ra chuyện gì nguy hiểm,
chỉ đơn thuần hi vọng mình đừng bị cướp trắng mà thôi. Tiếng mấy cây trâm
đung đưa leng keng trên đầu buộc nàng phải mạnh dạn khuyên bảo: “Ngài
không cảm thấy ta đeo như vậy tới chỗ này có phần quá chói mắt sao? Ta nhớ ở
phố đông bắc cũng có một cửa hàng ẩm thực nổi tiếng, không bằng đi sang chỗ
đó dạo đi”.
Hắn chăm chú nhìn nàng một phen: “Cô vốn đã không gầy, ăn nhiều như thế
có chịu nổi không?”
cổ.

Nói xong, không đợi nàng phát tác, hắn đã bước chân vào một cửa hàng đồ

Gần đây toàn thành giới nghiêm, chuyện làm ăn ở cả con đường này đều tiêu
điều không ít. Trên quầy, ông chủ cửa hàng còn đang ngủ gà ngủ gật, đột nhiên
nhìn thấy hai miếng “thịt mỡ” đi tới cửa, vui mừng đến mức không nhìn thấy
mặt trời, ông cúi đầu khom lưng chào mấy người mới tới.
“Sáng nay nhìn thấy phía đông nam mặt trời sáng loáng, hóa ra là có quý
nhân tới cửa, hai vị nhanh vào trong đi nào, trời hè nóng bức, uống ly trà lạnh
giải nóng nhé.”
Ông ta nhanh chóng tự tay bưng một ấm trà ngon ra.
Thẩm Hành nhìn ngắm về phía đông nam, trên đó treo một cái gương đồng
bát bảo chiêu tài, vừa vặn chiếu ổ đầu đầy châu ngọc của nàng vào trong, quả
nhiên sáng loáng.
Vị Vương chưởng quỹ này làm ăn đã nhiều năm, vừa nhìn thấy hai người
vào đã biết thuộc loại không tầm thường. Chỉ là vị công tử lạnh lùng kia có vẻ
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không dễ gì lường gạt cho nên ông xoay người nói với Thẩm Hành: “Không
biết hai vị quý nhân muốn mua gì, đồ cổ, tranh chữ, gốm sứ, đồ dùng cái gì
cũng có. Không phải lão khoác lác đâu, toàn bộ số này đều là sứ hạng, vô cùng
quý hiếm.”
Thẩm đại tiểu thư cúi đầu nhấp một ngụm trà, sao cứ có cảm giác mình như
đứa ngốc bị đưa tới đây làm thịt vậy nhỉ.
Liếc nhìn Tô Nguyệt Cẩm một bên, nàng hắng giọng: “Đem mấy đồ sứ ngọc
thạch quý hiếm ra đây, không cần câu nệ, chỉ cần đồ thật là được”.
Từ lúc đi ra khỏi dịch quán, nàng đã suy nghĩ dụng ý của người kia, cũng
biết mục đích chuyến đi lần này của Tô Nguyệt Cẩm không phải chỉ là dạo phố
đơn thuần như vậy, nếu hắn bắt nàng phải mặc đồ như kiểu nhà giàu mới nổi,
chắc chắn phải có lý do của hắn.
Làm chủ quán đã quen, Vương chưởng quỹ nhanh chóng bưng mấy đồ
thượng đẳng ra, chỉ vào một miếng ngọc bội rồi nói với Thẩm Hành.
“Cô nương nhìn xem, phía trên là hình phượng gáy kỳ sơn điêu khắc giống y
như thật, đích thị là tay nghề của đại sư thời Ngụy Tấn, những người khác làm
sao có bản lĩnh đến vậy. Ngọc thạch này cũng là loại thượng đẳng, nghìn vàng
khó có. Nếu không phải thấy ngài có duyên ta sẽ không tùy tiện lấy ra đâu.”
Thẩm Hành chớp mắt, có duyên? Chắc là một đầu vàng ròng của nàng có
duyên với hắn nhỉ.
Nàng chưa từng mua đồ cổ nhưng cũng có nghe Thẩm Quát nhắc qua. Người
ở cửa hàng đồ cổ đều ruột gan méo mó, lúc đầu bưng lên cái gì, đều là đồ nửa
thật nửa giả. Người trong nghề gọi là treo đầu dê bán thịt chó, miệng lưỡi công
phu chẳng qua là để thăm dò đối phương có hiểu giá thị trường hay không.
Nếu như nhìn ra, hắn sẽ lấy các đồ giấu kĩ mang tới, còn nếu không... Vậy
thì chờ bị làm thịt đi.
Thẩm Hành liếc mắt nhìn miếng ngọc bội kia một chút, cười nói: “Nhà mới
xây qua tay người còn có thể thành cũ kĩ, huống hồ là ngọc thạch.”
Câu này cũng là cách nói của người trong nghề, nhưng dù là người thiếu
hiểu biết cũng có thể tùy tiện nói hai câu.
Chỉ là trên mặt Thẩm đại tiểu thư như cười như không đắn đo nhìn lại,
Vương chưởng quỹ có phần không hiểu rõ.
Ông nghiêm mặt nói: “Tiểu lão thừa nhận trong cửa hàng có mấy món đã
được làm cũ đi, nhưng mấy lô hàng đó sao lấy ra cho quý nhân xem được. Nếu
quý nhân thấy ngọc bội này là đồ mới vậy không ngại phân tích thử cho lão mở
mang tầm mắt”.
Người lâu lâu mới gạt đụng phải người lừa gạt ngày ngày. Thẩm Hành tự
nhận trình độ của mình đúng là không đến nơi đến chốn.
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“Là một khối ngọc cổ.”
Một giọng nói ôn hòa thình lình vang lên giải vây cho nàng.
Tô Nguyệt Cẩm đưa tay cầm khối ngọc bội kia, nhìn xuyên qua ánh sáng le
lói từ ô cửa nửa mở: “Phẩm chất đồng nhất, đánh bóng trơn láng, đúng là
thượng đẳng hiếm thấy”.
Vương chưởng quỹ vừa nghe xong đã kích động hẳn lên: “Công tử đúng là
người biết nhìn hàng, vật này tìm khắp Vũ Thành cũng khó lòng có được”.
Hắn gật đầu: “Hàng nhái tinh tế như vậy đúng là hiếm thấy.”

Chương 8
Công Tử Như Ngọc

C

hưởng quỹ ban đầu còn vui vẻ ra mặt đáp lời, nghe thấy câu kia xong liền

đổi ngay sắc mặt: “Công tử nói lời này là sao, tiểu lão cả đời bán ngọc thạch đồ
cổ, lấy hai chữ uy tín làm đầu, sao có thể bán đồ nhái để đạp đổ bảng hiệu của
mình được chứ. Ngài cẩn thận nhìn xem, tính chất và cảm giác của ngọc thạch
này đều là thượng đẳng”.
Vương chưởng quỹ nói chắc như đinh đóng cột, Tô tiểu Thiên Tuế cũng tùy
tiện thưởng thức đồ vật trong tay một lúc rồi nói: “Tính chất của dương chi bạch
ngọc khác với điền ngọc, kết cấu không chặt bằng, khi cầm cũng nhẹ hơn, độ
trong suốt không như bích tỳ, cảm giác lúc chạm vào lại vô cùng mềm mại,
đông không lạnh, hạ không khô, đó mới là ngọc trung thượng phẩm”.
Thời Ngụy Tấn cẩm thạch rất thịnh hành, nhiều văn nhân mặc khách đều lấy
ngọc là vui thú, nhưng ít người biết được, thời đó “dương chi bạch ngọc” không
hề trong suốt như ngọc bích thời nay. Bởi vì thuở đó kỹ xảo chưa phát triển,
ngọc thạch không được đánh bóng sáng loáng như bây giờ, cho nên đồ cổ được
lưu truyền, dù không thô ráp nhưng chắc chắn không thể trơn bóng như miếng
ngọc bội này được.
Hắn nhấp một ngụm trà, một tay đặt trên bàn rồi nói: “Dù khối cẩm thạch
này được tạo hình hơi quá nhưng cũng xem như món đồ hiếm có, một vạn tám
ngàn lượng bạc cũng không ngoa. Người ta vẫn nói, ngọc không mài không đẹp,
nhưng mài quá mức lại không còn ý vị, có khi ngọc thô chưa giũa còn thu hút
hơn nhiều”.
Đây là lần đầu tiên Thẩm Hành nghe hắn đường hoàng nói về một điều gì
đó, vẻ mặt vẫn biếng nhác như ngày thường, người hơi nghiêng tựa vào ghế gỗ,
giọng điệu bất cần như một tên công tử bột. Tuy là hờ hững nhưng thái độ bình
phẩm lại hết sức chân thành, có thể thấy đây cũng là một người yêu ngọc. Vốn
đã quen với một tên Vương gia tùy tính khó chiều, nhìn hắn lúc này đây nàng
lại thấy gần gũi hơn bình thường biết bao.
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Vương chưởng quỹ bên cạnh cũng bị khiếp sợ không nhỏ.
Ông cứ tưởng mấy công tử thời nay làm sao biết cái gì là ngọc thạch bích tỳ.
Bất trúc bất nhã, bất ngọc bất nhuận, đa số đều là học đòi văn vẻ cả.
Người biết ngọc chưa chắc đã bình phẩm được. Người bình phẩm cũng
không chắc hiểu được bao nhiêu. Ngọc cổ đáng giá ở chỗ không chỉ là năm
tháng nó đã đi qua, mà bởi vì những điển cố gắn liền với nó. Người có thể hiểu
rõ thấu triệt như vị công tử trước mặt này đúng là hiếm thấy. Ông cũng không
muốn lừa dối nữa, chắp tay nói thẳng: “Là tiểu lão vụng về, không phân biệt
được ngọc thật ngọc giả. Vừa rồi nếu có lời nào đắc tội, mong công tử rộng lòng
tha thứ”.
Tô tiểu Vương gia cũng hào phóng nhận lời, vô cùng thông cảm nhìn Vương
chưởng quỹ một cái: “Chuyên gia cũng có lúc nhìn nhầm, mắt ông vừa dài lại
nhỏ, nhìn nhầm cũng là chuyện không trách được”.
Thẩm Hành vẫn biết Tô Nguyệt Cẩm là hài tử uống “hạc đỉnh hồng” lớn lên,
nói chuyện từ tốn nhỏ nhẹ nhưng từng chữ lại ý ngọc lời ngà. Mấy lời vừa nói
quả nhiên rất hợp lòng nàng.
Ở Vũ Thành thương nhân qua lại không hề ít, nghĩ cũng biết những người
không am hiểu đã bị ông chủ tâm địa đen tối này lừa gạt biết bao là bạc.
Ông chủ không muốn mất mối làm ăn lần này, khuôn mặt vẫn cười tươi roi
rói dò hỏi: “Nếu công tử đã đến đây rồi thì chắc đang cần tìm vật chi, nếu không
ngại thì cứ nói lão nghe, dù quán nhỏ không có nhưng cũng có thể giúp công tử
tìm kiếm thử. Tuy cửa hàng ở Vũ Thành rất nhiều nhưng cứ tìm từng nhà một
rồi cũng ra, không bằng để tiểu nhân chạy giúp”.
Đây là một kẻ hết sức già đời, một câu nói lại mang hai tầng ý nghĩa, vừa
nhận làm giúp, lại bán ân tình.
Tô Nguyệt Cẩm hơi nghiêng đầu qua, hỏi thử: “Lưu Thần Phương Nghiễn
Thạch ông có không?”
Gương mặt tươi cười của ông chủ quán cứng đờ. Không phải vì vật này
không đáng giá, mà quan trọng là số người biết đến nó vô cùng ít. Nghiễn
Thạch không thể so với ngọc thạch, tìm được đã khó mà bán đi lại càng khó
hơn, giả sử có người mua thì cũng không ai đến một trấn hẻo lánh này để bán.
Mở miệng ra đã đòi một món trân phẩm như vậy... Con mắt lão đảo quanh:
“Vật mà công tử muốn là đồ cổ từ thời Minh Yến. Chúng ta đều biết, mấy món
đồ từ sau Đại Yến đều rất khó tìm ra. Dù có cũng sợ không phải là chính phẩm.”
Ông chà xát hai tay: “Hiếm khi công tử gia đến quán, tiểu lão đương nhiên
phải cố gắng đi tìm, chỉ là nếu như không tìm được, ngài xem...”
Tìm không được cũng muốn đòi tiền? Thẩm Hành cúi đầu vuốt ve mấy bông
hoa trên ống tay áo, không buồn nhìn người kia một chút.
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Tô Nguyệt Cẩm tiện tay rút trên đầu nàng bốn năm cây trâm rồi ném lên bàn.
“Đây là tiền đặt cọc, sau khi chuyện thành công sẽ trả thêm gấp ba. Nếu
không tìm được cũng xem như là tiền ông vất vả.”
Thẩm Hành không biết tảng đá đó trị giá bao nhiêu, nàng chỉ biết, mấy cây
trâm trên bàn chí ít cũng ba ngàn lượng.
Ba ngàn lượng đổi lấy tin tức của tảng đá? Nàng sững sờ, trong đầu nhớ tới
đoạn đối thoại với Tô Nguyệt Cẩm trong hành cung đêm đó, lại suy tư.
Lúc trở về trăng đã lên đến đỉnh đầu, Thẩm Hành ngẩng cổ, cả người vô
cùng uể oải. Bởi vì bây giờ trên hai tay là hai chiếc bình sứ cao chân được mua
bằng mấy chiếc trâm vàng khác, Tô Tiểu Thiên Tuế nói, hai chiếc lọ này đều là
của hắn.
“Ta rất vinh hạnh có thể đưa Vương gia đi chơi một ngày, bán hoa lê xem
như là hiếu kính ngài đi, số bạc còn lại, không tính số lẻ là hơn năm ngàn lượng
bạc, Vương gia rảnh rỗi thì nói người tới trả lại cho ta. Gia phụ còn đang cần
bạc để sửa phòng và may đồ mới, gia đình không hề dư dả gì đâu”.
Là hoàng tử được sủng ái nhất triều Khánh Nguyên, nàng cũng biết số bạc
kia hắn không nhìn vào mắt, nhưng nàng đâu thể ngậm bồ hòn làm ngọt được.
Những đồ trang sức kia hơn một nửa là đồ cưới của nàng, tuy có món không
thích nhưng vẫn phải giữ lại lấy chồng.
Khuôn mặt tuấn tú của Tô Nguyệt Cẩm thoáng nét suy tư, sau một hồi lâu
hắn mới sảng khoái gật đầu: “Là 5,870 lạng bạc, cứ tính là sáu ngàn lượng bạc
đi.”
Không ngờ hắn lại hào phóng như thế, Thẩm Hành ngại ngùng xua tay:
“Thẩm gia tuy không phải nhà giàu, nhưng cũng không thể đòi Vương gia nhiều
bạc thế được, chỉ cần 5000 lạng bạc là được rồi.”
“Năm ngàn sao?” Hắn nhìn nàng: “Vậy cô còn nợ ta 17600 lạng nữa, ta cũng
không vội đòi, chờ nhà mấy người sửa xong thì trả cũng được”.
“Ta nợ ngài bạc?!!” Thẩm Hành mở to hai mắt, thậm chí ngay cả dáng vẻ
kệch cỡm cũng quên chỉnh đốn. “Ta, ta nợ ngài lúc nào?”
Dưới ánh trăng, người nào đó cau mày nhìn: “Lần trước cô đánh nát xe đẩy
bằng gỗ lim khảm vàng của ta, là tay nghề của Mục Thanh Hà đó, phía trên còn
được Phu Mộc khắc phù dung, làm lại cái khác cũng không phải bằng giá đó
đâu”.
Thẩm Hành không lường trước được chuyện này, gương mặt trở nên trắng
bệch: “Ta, không hiểu ý của Thiên Tuế gia.”
Dường như hắn có vẻ hiểu được hoàn cảnh khó khăn của nàng, cho nên rẽ
sang hướng dịch quán rồi đi tiếp: “Ta tìm cha cô đòi cũng được”.
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Thẩm Hành choáng váng hoàn toàn, trong đầu lại mường tượng ra hình ảnh
cha mình vắt dây thừng lên xà nhà, vừa la vừa hét, Vương gia, đúng là chuyện
này đã xảy ra.
Nàng bỏ hết mấy câu trả lời qua loa lấy lệ kia, chạy nhanh tới trước rồi nói:
“Ngài, ngài biết từ lúc nào?”
Đêm đó, rõ ràng nàng có mang mặt nạ, lẽ nào hắn chỉ cần vuốt qua là đoán
được dáng dấp phía sau lớp mặt nạ là gì?
Nàng nhìn hắn xoay người lại, đôi mắt thoáng ý cười: “Hóa ra đúng là cô.”
Vốn còn đang nghĩ phải kiếm ai đền tiền xe đẩy nữa kìa.
Thẩm Hành: “...”
Chợ cách dịch quán không xa, Thẩm Hành lại bước đi cực kì chậm rãi.
Trong khoảng thời gian này, mấy lần nàng muốn nói, lại không biết phải bắt đầu
từ đâu.
Sau khi thân phận bị vạch trần, Tô tiểu Thân vương cũng không có biểu hiện
gì kì lạ, thậm chí còn không hỏi một thiên kim tiểu thư vì sao lại biết võ, vẻ mặt
vẫn như thường đi về phía trước.
Nhưng mà càng trầm mặc yên tĩnh như thế, trong lòng nàng lại càng hoang
mang. Cũng giống như một tên trộm, sau khi bị bắt ngay tại chỗ lại không bị
nhốt vào đại lao mà cùng quan sai đi dạo trên đường.
Gõ vào đầu một phát, Thẩm Hành ép mình khoan để cập đến chuyện nợ bạc,
đắn đo một lúc rồi nói: “Vương gia à, nếu như ngài đã biết đó là ta thì cũng có
thể đoán được ngày đó ta đi hành cung để tìm viên đá tế núi. Thực sự không
dám giấu giếm ngài, viên linh thạch đó là cái ta mang nhét vào lỗ nước. Ta cũng
biết hành vi này là khinh nhờn linh thạch, Thẩm Hành cam nguyện lĩnh tội, chỉ
hy vọng không liên lụy đến gia phụ của mình, từ đầu đến cuối ông đều không
biết chút gì cả.”
Nàng không dám nhắc đến hai chữ lỗ chó, cố gắng giảm nhẹ tội ác của mình,
hắn nghe xong thì thong thả nói: “Với thân thể của Thẩm Quát đúng là không
thể bò qua tường được”.

Chương 9
Lừa Cha

T

ư duy người này nằm ở một quỹ đạo không hề giống người bình thường

chút nào, Thẩm Hành oán thầm, nhưng vẫn phải cẩn thận từng li từng tí một,
hỏi.
“Gần đây hành cung không giống như trước kia. Không biết có phải Vương
gia đang phái người tìm không, đã có kết quả chưa?”
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Hắn không trực tiếp trả lời câu hỏi của nàng, mà còn hỏi ngược lại: “Cô có
biết trong hành cung có bao nhiêu lỗ nước không?”
Nàng lắc lắc đầu.
“Tính cả tường ngoài tổng cộng có hơn một ngàn sáu trăm bốn mươi lỗ, mỗi
khi trời mưa to còn có nô tài chuyên phụ trách kiểm tra có thoát nước hay
không”. Ý tứ câu này là, cô tìm nơi vất đá hay ghê nhỉ.
Mấu chốt nhất chính là: “Trong điện đều là nô tài từ kinh thành mang tới, số
người còn lại là quan nô ở Vũ Thành. Giờ không biết tung tích của linh thạch,
cô thấy, khả năng nào là lớn nhất?”
Thẩm Hành sửng sốt, linh thạch bị người ta lấy đi rồi!!
Người trong cung mang ra chắc chắn đều rất có chừng mực, đồ trân phẩm
đến đâu cũng đã thấy rất nhiều lần, huống chi nếu được chủ nhân khen thưởng
còn có thể nhận thêm nửa tháng bổng lộc, cho nên họ không thể lén lút lấy một
tảng đá được. Mà quan nô thì không như thế, họ quét tước ngoài hành cung một
thời gian dài, cũng sẽ là những người đầu tiên thấy viên đá tế núi kia, họ không
biết giá thị trường, nhưng đồ trong cung thì thể nào cũng đổi được bạc, đây là
chuyện rất có khả năng xảy ra.
Trộm di vật của thánh tổ là tội lớn, dù bán đi hay cất ở nhà đều không tránh
được. Nếu gióng trống khua chiêng hỏi từng người, chỉ sợ dù cắn răng liều chết
cũng không ai dám giao vật đó ra.
Hành cung giới nghiêm là để những cung nhân này không thể bán linh thạch
đi. Phong tỏa cửa thành là để đảm bảo linh thạch vẫn nằm trong phạm vi tìm
kiếm trong thành.
Vũ Thành không lớn, nơi có thể buôn bán đồ trong cung cũng không nhiều.
Tảng đá tế núi chỉ to bằng bàn tay, màu xanh lục, vừa nhìn đã biết là đồ cổ trăm
năm, khả năng lớn nhất chính là bán cho các thương gia đồ cổ.
Mà hiệu buôn Lưu Phương cư là tiệm có sức ảnh hưởng lớn nhất, hôm nay
đến đó một lần, Vương chưởng quỹ kia sẽ dò hỏi mấy nơi, dù không tìm được
cũng sẽ đánh tiếng cho nhiều người biết là đang có một người ra giá cao mua
bích tiên nghiễn thạch.
Lưu Thần Phương là thợ thủ công ngự dụng dưới triều Minh Yến, nghiễn
thạch ông làm chủ yếu sử dụng hoa văn Bàn Long là chính, hình thức cũng gần
giống với tảng đá tế núi kia.
“Đây gọi là tiền đẩy người đi, dù không tìm được tung tích của nó cũng sẽ có
người mang mấy tảng tương tự đến thử vận may. Nghe nói Vũ Thành còn có
một chợ đêm đồ cổ, chỉ có người trong nghề mới biết nơi mở chợ, mấy tên
chuyên đầu cơ cũng đến tìm đồ ở đây. Mà linh thạch này rất có khả năng đang
trộn lẫn ở đó”.
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Thẩm Hành nói xong thì âm thầm tặc lưỡi, chiêu ‘dẫn xà xuất động’ này
đúng là tâm tư kín đáo.
Tô Tiểu Thiên Tuế nhìn nàng một cách khá là tán thưởng: “Chưa ngốc đến
mức không có thuốc chữa. Chỉ là có điểm cô đoán sai rồi”.
“Sai cái gì?” Nàng khiêm tốn muốn nghe thỉnh giáo, hắn lại phiền muộn thở
dài một hơn: “Ta thật sự muốn tìm khối nghiễn thạch của Lưu Thần Phương.”
Không biết ông lão đần độn kia có giúp hắn tìm ra không nữa.
Thẩm Hành: “...”
Tin Vũ Thành xuất hiện một tên nhà giàu mới nổi đang được đồn thổi đến
mức mọi người ai ai cũng biết, ngoài một vị công tử chi lan ngọc thụ ra giá cực
cao để mua nghiễn thạch của Lưu Thần Phương, còn có một cô nương kì dị trên
đầu đầy châu ngọc, câu chuyện này đã trở thành đề tài lúc trà dư tửu hậu của
mọi người. Rất nhiều người suy đoán, nữ tử này có khả năng là thiên kim của
một ông chủ tiệm vàng hoặc một vị đại nhân nào đó. Mà vị đại nhân này không
chỉ là quan lớn mà còn phải quyền khuynh triều chính, tiền vào như nước.
Lúc Thẩm Hành nghe được tin đồn này, ‘cha đẻ phú khả địch quốc’ (giàu
ngang cả nước) trong truyền thuyết đang mặc một bộ nho bào cũ nát chạy tới
trước mặt cô lau nước mắt.
Ông vừa xoa mấy nếp nhăn trên mặt vừa hỏi nàng: “Đoan Vương gia có phát
hiện ra cái gì hay có ý định chặt đầu chúng ta không. Nếu không cứ đưa thêm
chút lễ, được chết toàn thây cũng tốt”.
Nàng nhìn dòng nước mũi chưa lau sạch kia, bên tai như vang vọng tiếng
nương mình vẫn hay cường điệu: “Cha con lúc còn trẻ rất đẹp, một thiếu niên
tóc nước hoa râm, nho nhã bồng bềnh.” Đáng tiếc năm tháng sắc bén như con
dao mổ lợn, so với mấy chuyện đồn đại trên phố còn nhảm nhí hơn nhiều lần.
Sau khi lừa gạt dụ dỗ lừa ông đi, Đạo Đạo đứng bên cạnh nàng chần chừ một
chút rồi nói: “Tiểu thư, thực sự nô tì không hiểu nổi phu nhân coi trọng lão gia ở
điểm nào?”
Nàng chớp mắt, rất có học vấn đáp trả: “Chắc là khí chất nhỉ. Những thứ bên
trong ấy, người bên ngoài không nhìn thấy được.”
Đạo Đạo sùng bái ngợi khen: “Tiểu thư nghĩ thật thoáng.”
Nàng cười cười, mang theo một vẻ hờ hững siêu thoát ngoài trần thế.
Nàng chỉ không muốn nói rằng, rất nhiều năm về trước, nàng cũng từng hỏi
nương mình một vấn đề như vậy. Có điều cách nói vô cùng trực tiếp: “Nương,
nương mù à?”
Khi đó nàng chỉ mới chín tuổi, lần đầu tiên theo nương rời khỏi Vãn Hà
Trang tìm cha.
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Nương nàng là trang chủ Vãn Hà Trang, mười lăm tuổi đã xông xáo giang
hồ, mười bảy tuổi nổi danh khắp chốn, một thanh kiếm hai lưỡi và một bộ áo
quần đỏ rực, không ai không biết. Bà có một đôi mắt tuyệt trần, khóe mắt lông
mày đều mang nét phong tình xuất chúng. Khi đó nàng vẫn nghĩ, nam tử xứng
với mẫu thân, chắc phải là một nhân vật oai hùng nhất thế gian.
Nhưng mà, ngay khi nhìn thấy Thẩm Quát, ảo tưởng niên thiếu của nàng đều
bị vỡ nát tan tành. Ông gầy yếu như thế, cầm thêm một cây quạt giấy mà giữa
đông vẫn còn phẩy phẩy, gió lạnh vù vù khiến Thẩm Hành muốn rút đoản kiếm
bên hông ra đâm chết.
Nhưng nương nói, đây là cha của nàng, dù nàng có thích hay không, sau này
họ vẫn phải ở cùng nhau.
Mẫu thân thả nàng xuống rồi bỏ đi. Nàng nhảy vọt mấy bước lên xà nhà, từ
trên cao nhìn xuống nhìn nam tử kia, trong lòng vẫn âm thầm hi vọng, ông có
thể là một đại hiệp thâm tàng bất lộ sẽ nhún chân bay lên hiên đưa mình xuống.
Quả thật ông đã tới, nhưng mà là bò tới, trước ngực còn ôm chặt một cây
thang to chắc, run rẩy nói: “Hành Nhi, xuống với cha đi, chỗ này cao quá, cha
sợ”.
Ông đúng là nam nhân nhát gan nhất mà nàng biết, lúc đó nàng còn lén lút
treo ông vào dây thừng rồi buộc lên xà nhà.
Đó cũng là nam nhân tính khí tốt nhất trong số những người nàng đã gặp, bởi
vì dù có phạm sai lầm gì, ông cũng có thể mỉm cười đầy bao dung.
Còn nhớ lúc mới tới kinh thành, nàng gây ra không ít tai họa. Nghiêm trọng
nhất là lần nọ đánh đập một nhi tử của vị quan to trong triều, lúc đó cha vừa
vuốt đầu nàng vừa nói, đừng lo, chuyện gì cũng sẽ có cha.
Nhưng sau khi nàng ngủ, ông lại tự mình mang một đống lớn quà cáp đến
nhà người ta thỉnh tội.
Lúc đó nàng không hề biết chuyện, chỉ biết mỗi lần ông về nhà trên mặt đều
đầy thương tích.
Khi nàng hỏi có chuyện gì, ông chỉ nhe răng nhếch miệng nói, lúc vào triều
không nhìn đường, nên mới rơi xuống hố.
Ngày đó Thẩm Hành cũng không nói gì, ngày kế tiếp nàng lại lặng lẽ đi theo
sau ông, nhìn bóng lưng thẳng tắp quỳ xuống bồi tội với vị đại nhân kia.
Khi đó ông chỉ là một lục phẩm điện nghi, trong hoàng thành to lớn mình chỉ
là một người nhỏ bé, nhưng vẫn có thứ kiêu ngạo ít ỏi của một người đọc sách
cả đời.
Ấy vậy mà vì đứa con gái bất hiếu này, ông phải quỳ gối hết lần này đến lần
khác.
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Khi đó nàng không hề xông lên, chỉ cố gắng che miệng mình thật chặt,
không để mình khóc lên thành tiếng. Lúc ấy nàng đã nói, phải nhớ, đó là cha
nàng, là người phải chịu nhục vì nàng, bảo vệ nàng hết lòng hết sức, cũng vì
nàng mà bỏ hết tôn nghiêm của nam nhân. Ông không mạnh mẽ, nhưng dù có
nhỏ bé cũng vẫn vô cùng vĩ đại.
Cũng bắt đầu từ khi ấy, Thẩm Hành bắt đầu học đoan trang, học ngoan
ngoãn, học cách dỗ dành ông.
Hồi ức đó khiến cả người trở nên nhẹ nhõm, nàng nói với Đạo Đạo rằng, “Ta
thấy, tính tình của mình đúng là càng ngày càng điềm đạm, dịu dàng hiền lành,
lại hiếm khi nổi giận.” Thình lình một tiếng gào thét kinh hoàng vang lên.
“Thẩm Hành! Đồ nữ nhân xấu xa không biết liêm sỉ mau lăn ra đây cho ta.”
Đạo Đạo nhìn kiều nữ đang chống nạnh đứng sừng sững giữa sân, cau mày
nói: “Tiểu thư, là thiên kim của Hộ bộ Thị Lang, phỏng chừng nghe nói tiểu thư
đi chơi với Đoan Vương gia nên mới chạy tới gây chuyện đó”.
Thẩm đại tiểu thư cong môi mỉm cười, sau đó từ tốn nhả ra bốn chữ: “Con
bà nó chứ.”

Chương 10
Siêu Độ Cho Ngươi

N

ói đến Thẩm Hành và vị thiên kim nhà Hộ bộ Thị Lang này đúng là một

mối thù vô cùng sâu nặng. Một người chưa từng chịu thiệt thòi, một người lại
không muốn chịu thiệt thòi, cho nên hai người mới không thể cùng hòa bình tồn
tại.
Lần đầu tiên gặp Lưu Nhã Quân là trong tiệc mừng thọ của lão mẫu Đô Ngự
Sử, lão phu nhân xuất thân từ tướng môn cho nên không để ý quá nhiều tới danh
môn dòng dõi, gặp ai cũng có thể ngồi bắt chuyện. Lúc đó Lưu Nhã Quân ngồi
bên cạnh nàng, vừa mới gặp đã thay phiên lườm nguýt. Nguyên nhân là vì chức
quan của cha nàng quá nhỏ, ngồi chung một bàn Lưu thiên kim cảm thấy rất bẩn
người.
Khi đó Thẩm đại tiểu thư mới học được đoan trang, vô cùng hào phóng tùy
người kia chiếm hơn một ghế, cứ mặc kệ vùi đầu ăn cơm. Nhưng mà có người
trời sinh đã kiêu căng thành tính, vừa xem thường hừ lạnh vừa giáo dục nha
hoàn của mình: “Ngày thường ta vẫn nói ngươi tướng ăn không tốt, phải chỉnh
sửa nếu không ra ngoài đường lại làm ta mất mặt. Giờ ngươi nhìn mà xem điệu
bộ của mấy đứa tiểu môn tiểu hộ này, thấy ta nói đã đúng chưa”.
Lúc Lưu Nhã Quân nói mấy lời này cũng không buồn nhỏ giọng, không
riêng gì Thẩm Hành, mà ngay cả mấy quan gia tiểu thư ngồi bên cũng xì xào
bàn tán.
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Khuê môn tụ hội vốn là nơi tụ tập một đống cô nương con ông to bà lớn.
Người trên phố vẫn nói, có chút quyền thế là mắt đã cao hơn đầu, có khi mấy
gia quyến dưới ‘lầu son’ kia đều là mắt trời cả đấy.
Trước mũ miện lông công, sau quần là áo lượt, cái gọi là nhân phẩm đức
hạnh dù nàng có thì người ta cũng chẳng buồn quan tâm.
Đạo Đạo đứng một bên tức đến mức vành mắt đỏ ửng, Thẩm Hành vẫn
ngoảnh mặt làm ngơ như cũ. Hành xử khiêm nhường này lại bị Lưu thiên kim
phán là do sợ quá, nàng ta mới xoay mặt đi thảo luận chuyện son phấn với mấy
người ngoài kia.
Yến hội quá nửa, lão phu nhân bảo tôn nữ nhà mình đi xuống chiêu đãi
khách quan, Lưu Nhã Quân tươi cười với thiên kim Đô Ngự Sử, nói: “Trước
đây không lâu có nghe tỷ tỷ mới sinh được một vị thiên kim, sao hôm nay lại
không mang tới, không biết khi nào định làm đầy tháng nhỉ, để muội muội đến
xin chút không khí vui mừng.”
Vốn là đang nịnh bợ, không ngờ đối phương vẫn lạnh mặt như tiền, không
mặn không nhạt đáp: “Lưu gia cô nương còn chưa thành hôn mà, gì mà không
khí vui mừng chứ, không lẽ chưa gả đã mong dính thai khí sao?” Sau đó nàng
xoay người đi thẳng.
Muội muội Trương Đô Úy cạnh bên vội vã kéo Lưu Nhã Quân một cái, nhỏ
giọng nói: “Sao lại nói chuyện không biết nặng nhẹ thế, vị thiên kim Ngự Sử
này vì sinh con gái cho nên nhà chồng mới không mấy hài lòng, người biết
chuyện không ai dám nhắc tới, cho nên lần sau đừng nói như vậy nữa”.
Lưu Nhã Quân nghe xong thì mặt mày trắng bệch, không những không nhận
lại còn há mồm mắng trả: “Cô biết sao không nói với ta, vô duyên vô cớ bị bêu
riếu làm xấu mặt, chứng tỏ cô cũng không phải loại tốt lành gì”.
Muội muội của Trương Đô Úy ngày thường vẫn dịu dàng hiền hậu, có lòng
nhắc nhở còn bị người ta mắng mỏ, mặt mày cũng tức đến đỏ bừng. Người kia
còn muốn lao thẳng tới đẩy nàng, suýt chút nữa thì đụng phải góc bàn, may mà
có người kéo lại vững vàng. Nàng ngước mắt nhìn, là một khuôn mặt thanh tú
tươi cười.
Lưu Nhã Quân không nghĩ tới Thẩm Hành lại dám giúp nàng ta, tức giận cứ
thế bùng phát mạnh hơn.
“Họ Thẩm kia, ta giáo huấn người khác liên can gì tới cô mà chạy đi quản
bậy hả, coi chừng ta điên lên thì cô cũng chịu chết luôn đi”.
Thẩm Hành lại không buồn nhìn nàng ta, vừa nhét mấy quả trái cây vào tay
Đạo Đạo vừa thật lòng nói: “Ta hay nói với em đó, lúc ăn được thì mau ăn đi, ở
bên ngoài thì ít nói chuyện gây gổ với người khác, bây giờ thì đã hiểu ý chưa”.
Giọng điệu cũng không phải quá lớn, nhưng lại dễ lọt tai người, mọi người
yên lặng cười trộm.
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Chuyện đến đây đã chính thức mở màn cuộc chiến ‘trạch đấu’ giữa hai
người trong mười năm qua. Thực ra theo suy nghĩ của Thẩm Hành, việc này
cũng chẳng có gì to tát, chỉ là một hai câu nói qua lại mà thôi. Nhưng mà trí nhớ
của Lưu thiên kim lại vô cùng tốt, lúc gặp nhau là cứ muốn nhảy vào gây phiền
phức.
Lúc mới bắt đầu, Thẩm đại tiểu thư luôn ở trong tâm thế bao dung từ ái với
chúng sinh, đoán rằng vị kia gặp khó thì sẽ từ bỏ thôi.
Cho nên lúc trò chuyện sẽ cố gắng hài hòa đi một chút.
“Sáng nay nhìn thấy chim khách đầu cành líu ra líu ríu, ta còn nghĩ không
biết có chuyện gì tốt đây, hóa ra thiên kim Lưu đại nhân tới nhà, cũng xem như
chuyện vui, mời tiểu thư nhanh vào nhà ngồi chơi”. Thẩm Hành mặt mày hớn
hở vui vẻ ra ngoài tiếp đón, lời nói đầy vẻ thân ái dịu dàng.
Lưu Nhã Quân đứng giữa sân mặt càng lúc càng đen.
Nàng đứng ở đây đã mấy khắc trôi qua, gọi đến khô hơi rát cổ mới thấy
Thẩm Hành từ tốn đi ra, đây rõ ràng là cố ý hong nàng.
Lưu Nhã Quân nói: “Cô không cần xài chiêu này với ta, bổn cô nương đứng
dưới mặt trời bao lâu rồi mà không thấy cô ra. Ta không thèm cãi cọ với đồ
khẩu xà tâm Phật như cô, ta chỉ hỏi một câu, vì sao ta chưa cho phép mà cô dám
lấn tới cám dỗ Đoan Vương Thiên Tuế”.
Lúc vừa nghe được tin này, nàng tức đến gần chết, thực sự không hiểu nổi vì
sao mà con gái nhà tứ phẩm điển nghi lại dám chiếm tiên cơ.
Mọi người đều biết, đây là vị Vương tước hoàng tử trẻ tuổi nhất Khánh
Nguyên triều mười sáu năm qua. Bao nhiêu tiểu thư quan gia muốn tìm cơ hội
nịnh bợ mà không có, nhân chuyến hành trình đến Thái Sơn này, cha nàng phải
gắng ngã gãy mắt cá chân mới có lý do danh chính ngôn thuận đưa nàng cùng
đi.
Quan nhị phẩm trở nên sẽ được ở lại hành cung, nàng đi bộ trong cung đến
rời cả chân lại không thể ‘ngẫu nhiên gặp gỡ’ vị Vương gia này. Nào biết được
không bao lâu sau trên phố có tin đồn Thiên Tuế gia đi cùng con gái của Thẩm
Quát, làm sao nàng nuốt trôi cơn giận này được.
Bên này nàng đang lửa giận bừng bừng, bên kia Thẩm Hành cũng tìm một
nơi mát mẻ để ngồi xuống, vừa uống nước mơ vừa vẫy tay với mình.
“Cẩn thận cảm nắng, lại đây ngồi đi.”
Cảm giác đánh vào cục bông còn uất ức hơn bị đánh gấp nhiều lần, Lưu Nhã
Quân nổi điên lên la hét: “Ta nhất định phải làm tiểu thiếp của Vương gia, thân
phận của cô như thế mà muốn trèo cao à, đừng tưởng Vương gia đưa cô ra
ngoài một lần đã nghĩ mình ghê gớm, có khi ngài lấy cô ra làm trò đấy. Đại gia
khuê tú ở kinh thành biết bao nhiêu, cô không có thủ đoạn mà muốn lay động
Vương gia chắc”.
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Giữa trời hè uống nước ô mai đúng là cách giải khát tốt nhất, Thẩm Hành
mím mím khóe môi, lại uống thêm một hớp.
Lưu Nhã Quân bị mặt trời hong khô, nhưng vẫn kiên quyết không muốn
đứng cùng bóng râm với Thẩm Hành, giờ nhìn thấy nàng thảnh thơi bên đó thì
trừng lớn mắt giận dữ: “Làm sao, thủ đoạn mê hoặc không có nên mới không có
mặt mũi trả lời sao? Nhắc cũng phải, gia phong nhà cô thì làm sao mà dạy dỗ
con gái được, toàn làm mấy chuyện hạ lưu trộm gà bắt chó là được thôi”.
“Mấy chuyện mê hoặc như thế đúng là ta không đủ tư cách. Nhưng mà
người như Lưu thiên kim cũng tham gia vào mấy loại chuyện này, đúng là hiếm
thấy”. Thẩm Hành thay đổi một tư thế thoải mái hơn, tựa người vào chiếc ghế
tre bên cây nho rồi nói.
“Nghe nói trước đó vài ngày cô mặc một bộ lụa mỏng ngồi lắc lư bên bờ hồ
chốn hành cung, bị thị vệ tưởng là ma nữ nên sai người bắt. Lúc Lưu đại nhân
chạy tới đại lao, đạo sĩ còn đang làm phép siêu độ cho cô nữa mà. Ta nghe xong
lại thấy vô cùng kính nể, nhiều lần muốn đi hành cung thăm cô, nhưng nghĩ rồi
lại thôi, sợ cô tưởng tôi muốn học trộm ‘độc môn tài nghệ’ thì biết làm sao bây
giờ. Bây giờ xem ra, chuyện như vậy vẫn nên thẳng thắn thì tốt hơn, vì Lưu
thiên kim quá thanh cao nên mới mất danh dự vậy đó.”
Từ trước đến nay Thẩm đại tiểu thư vẫn nghĩ, bị bôi đen không bằng tự mình
làm đen. Dù sao cũng phải chịu oan ức, không hôm nay thì ngày mai cũng có
khác gì nhau.
Mỗi lần Lưu Nhã Quân tìm Thẩm Hành cãi vã đều luôn luôn bại trận. Cô nói
chuyện nghiêm chỉnh, nàng ta còn nghiêm chỉnh hơn, cô nói chuyện thấp hèn,
nàng ta lại càng thấp hèn hơn. So da mặt thì nàng ta không có, so trinh tiết thì
phải so kiểu gì?
Người ta vẫn nói quan lớn hơn một cấp cũng có thể đè chết người ta, thế mà
sao nàng không ép được. Từ sau khi trở mặt với Thẩm Hành, nàng vẫn luôn nói
cha phải tìm cơ hội chỉnh tên Thẩm Quát kia. Thế nhưng hắn một không nịnh
văn thần, hai không bợ đỡ võ tướng, ba không thu hối lộ, bốn không dám tham
ô, cho nên không tìm ra chỗ nào mà chỉnh.
Lưu Nhã Quân tức giận dậm chân, há mồm la hét: “Cô đừng quên thân phận
của mình là gì, chưa nói tới chức quan của cha cô, ngay cả làm thị thiếp cho
Đoan Vương cũng không đến lượt cô đâu. Không chỉ chuyện năm đó bị từ hôn,
bị người ta trả về đã vốn không phải điều bí mật. Sao không nhìn dòng dõi của
mình lại thử, con trai trưởng của thừa tướng mà cô cũng dám ngó nghiêng?”
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