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Phần 3
Chương 11
Kỳ Phùng Địch Thủ

V

iệc này đã ba năm rồi chưa từng có người nào nhắc tới. Không phải là để

ý tới mặt mũi của Thẩm gia mà là quan tâm tới mặt mày Thừa tướng. Thanh
danh của một cô gái, nói cho cùng cũng không bằng quyền thế hiển hách.
Thẩm Hành cười cười, nàng ngẩng đầu đối diện với Lưu Nhã Quân nói: “Cô
không nhắc ta còn quên mất chuyện năm mình hai mươi tám tuổi còn được gả
đó. Dù kết quả có ra sao cũng coi như đã từng được ngồi kiệu tám người
khiêng. Ta thấy cô cũng không nên kén chọn quá làm gì, còn khỏe mạnh mà cửa
chính không vào lại cứ muốn leo lên làm tiểu thiếp”.
Lưu Nhã Quân không ngờ Thẩm Hành lại có thể nhìn thoáng như thế, nhất
thời không biết nói lại làm sao, liếc thấy nàng ta nói xong còn định đi, nàng vội
kéo ống tay áo người kia lại nói:
“Ta đi vào bằng cửa nào có liên quan gì tới cô, có khi cô nằm mơ còn không
vào được nữa là. Còn có chuyện chắc cô không biết, sau khi Lâm Hi được cưới
vào nhà đã nhanh chóng mang thai rồi, lúc trước còn nói cái gì mà thanh mai
trúc mã, người ngoài cuộc không thể nào hiểu được, có thể thấy trong lòng Lâm
đại công tử cũng chưa từng có cô.”
Bàn tay nắm ống tay áo kia đột nhiên đau nhức, khi Lưu Nhã Quân phản ứng
lại, thì Thẩm Hành đã vuốt vuốt y phục nhăn nheo.
“Lưu Nhã Quân.” Nàng ung dung nói, trên mặt là vẻ nghiêm nghị hiếm khi
thấy được.
So với vẻ tươi cười thì kiểu lạnh lùng này còn khiến người ta cảm thấy sợ
hãi hơn, nàng bất giác lùi về sau một bước: “Làm, làm cái gì?”
“Không có gì.” Nàng liếc nhìn nàng ta: “Ta chỉ muốn nói cho cô biết, nốt
ruồi đen trên khóe miệng cô sao giống với miếng gỉ mũi mới moi ra quá, hôm
nay lại càng đen hơn”.
“Cô - nói - cái - gì?!!” Lưu Nhã Quân không thể tin nổi vào tai mình.
Thẩm đại tiểu thư không lập lại thêm lần nào nữa, nghiêng người tiếp tục đi
về phía trước. Nàng thừa nhận, cái tên đó đã lâu không xuất hiện, đột nhiên lại
khiến mình cảm thấy hơi phiền lòng, cho nên cũng không còn hứng thú đi trêu
chọc người khác nữa.
Lưu thiên kim tức giận, giương nanh múa vuốt định nhào tới.
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“Thẩm Hành! Cô đứng lại đó cho ta, nói rõ ràng lại ta xem.”
Bên cạnh cũng có mang theo hai bà tử đến để gây sự, thấy thế cũng cùng
nhau lao về phía trước.
Tình huống còn ác liệt hơn so với những gì mình tưởng. Thẩm Hành nhìn
mấy cánh tay đang quấn lấy nàng thì có phần hối hận. Bởi vì từ phí chẩn trị cho
một người lại thành ba, nàng đâu có nhiều bạc như thế, mấu chốt nhất vẫn là,
nàng còn nợ Tô Nguyệt Cẩm tiền ‘xe đẩy’ chưa trả xong nữa đây này.
Nên đánh mấy người này một trận, hay là để họ đánh mình đây?
Thẩm Hành chăm chú suy nghĩ, đột nhiên lại thấy một người từ cổng bước
vào.
Hắn mặc trường sam màu tím nhạt thêu hoa văn hình đám mây, trên đỉnh
đầu là kim ngọc quan, rực rỡ chói mắt hơn cả những lần gặp trước đó.
Thấy bên này đang náo loạn thành một đống, người này vẫn cười dịu dàng
ôn hòa như ngày trước.
“Sao lại náo nhiệt vậy, đang làm gì đấy?”
Lúc trước Lưu Nhã Quân còn đang làm tư thế vọt tới, nghe thấy tiếng người
kia thì bước chân lặng lẽ quẹo nhanh sang bên cạnh.
Cúi người hành lễ nói: “Hầu gia vạn an, đã lâu không gặp, ngài vẫn phong
thần tuấn lãng như xưa.”
Thẩm Hành ngạc nhiên nhìn người kia, ‘thân thủ’ gọn gàng như thế mà
không tập võ thì quả là đáng tiếc.
“Hóa ra là thiên kim nhà Đình Viễn, đã lâu không gặp, đúng là càng ngày
càng đoan trang.”
Cố Duẫn Chi thuận miệng đáp lại một câu đầy khách khí, khuôn mặt của
Lưu Nhã Quân cũng nhanh chóng ửng hồng lên, vừa mới định e thẹn một phen
đã thấy Cố Hầu gia đi tới bên cạnh Thẩm Hành.
“Thời gian này khá bề bộn, đã đồng ý tìm cô chơi cờ rồi lại không có phút
rảnh rang, hôm nay ta tự mình tới bồi tội, không biết bây giờ có thể chơi hai ván
được không?”
Thẩm Hành chớp mắt, tuy có hơi đờ đẫn, nhưng cũng hiểu được đối phương
muốn giải vây giúp mình, nàng vội nói: “Không ngờ ngài vẫn còn nhớ, nếu hôm
nay Hầu gia có hứng thú, đương nhiên ta sẽ đồng ý tiếp đón.”
Đôi mắt đào hoa của Cố Duẫn Chi hơi cong lên, hắn xoay người nói với Lưu
thiên kim: “Đã dùng ngọ thiện chưa?” Một câu nói không đầu không đuôi, ý
mời rõ rệt.
Lưu Nhã Quân vẫn hay nghe nói vị Tiểu Hầu gia này cực kì phong lưu, tuy
mình không muốn ngồi chung với Thẩm Hành nhưng cũng không thể bỏ qua cơ
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hội giao lưu với Cố Duẫn Chi được, cho nên nàng ta xấu hổ cười: “Ta chưa
dùng, Hầu gia cũng chưa ăn sao?”
Đáng tiếc lại là: “Lúc bản Hầu vừa đến đã ăn rồi, nếu Lưu cô nương còn
chưa dùng cơm trưa thì nhanh về ăn đi, cẩn thận bị đói.”
Dứt lời, hắn trực tiếp lôi thẳng Thẩm Hành đi chơi cờ.
Lần này, một cơ hội giao lưu cũng không có cửa.
Bà tử bên cạnh ngơ ngẩn nói với Lưu Nhã Quân: “Tiểu thư, không phải tiểu
thư đã dùng cơm xong rồi mà, sao lại bỏ qua một cơ hội tốt như vậy chứ.”
Đôi mắt Lưu thiên kim mở to như chảy ra hai dòng máu đỏ: “Bà không nhìn
thấy à, ta ăn no rửng mỡ đấy.”
Thẩm Hành và Cố Duẫn Chi cũng không tính là quen thuộc, trong ấn tượng
của nàng, nàng và cha cũng ít khi lui tới gì với hắn. Từ lần gặp vội vã lúc trước,
ngoại trừ một câu nói không hề vang lên thành tiếng kia: Ôn Uyển đã lâu không
gặp. Thì nàng có cố gắng cũng không nhớ được hai người đã gặp nhau khi nào.
Cố Duẫn Chi nho nhã nhẹ nhàng, tuy rằng không giống với vẻ đẹp không
dính chút bụi trần của Tô Nguyệt Cẩm, nhưng chắc chắn không phải ai gặp
cũng có thể bỏ qua. Nhìn khắp triều Khánh Nguyên này, dung mạo đó cũng
xem như số một số hai.
Mặc dù trong lòng nàng đầy nghi hoặc, nhưng trên mặt vẫn mỉm cười thản
nhiên, nàng rót một chén trà thơm định khách sáo một phen.
Không ngờ sau khi vào chính sảnh, hắn còn nói nha hoàn cầm một bộ cờ vây
vào, dịu dàng nhã nhặn nói:
“Tiểu thư cầm quân đen nhé?”
Thẩm Hành thoáng sững sờ nhìn bàn cờ trước mặt: “Hầu gia, tìm ta chơi cờ
thật sao?”
“Không thế thì sao?” Hắn cười hết sức ôn hòa, ôn hòa, đẩy lọ cờ màu đen
tới: “Bắt đầu đi.”
Thẩm Hành vốn nổi danh là người chơi cờ dở tệ, từ xưa đến nay không dám
nói mình biết chơi cờ, nhìn thấy thịnh tình của đối phương khó lòng từ chối,
nàng càng thêm chột dạ.
Chỉ là Cố Hầu gia vừa mới giúp nàng giải vây, giờ phải giữ mặt mũi cho
người ta nữa chứ, nàng bèn xoa xoa tay ngồi xuống.
“Người ta vẫn nói cầm kỳ thư họa chú trọng nhất chính là hứng thú, lúc chơi
cờ ta cũng luôn tâm niệm như thế, chữ ‘hứng’ thì đúng là không hiểu được bao
nhiêu, còn chữ ‘thú’ thì khiến Hầu gia vui cười là được”.
Cố Duẫn Chi cầm một quân trắng trong tay, nghe nàng nói vậy thì khẽ cười,
ngước mắt lên nhìn Thẩm Hành nói: “Lúc tiểu thư xưng ta lại khiến ta nhớ tới
ngày đó nàng ngây ngô trước cửa hành cung”.
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Vốn dung mạo hắn đã cực kì tuấn tú, lúc nói mấy lời này đôi mắt đó lại hiện
lên vẻ dâm tà như trêu đùa nàng vậy, không tính là ngả ngớn, nhưng chính xác
là một loại phong lưu.
Thẩm Hành cúi đầu nhìn bàn cờ trước mặt, mình ‘cao tuổi’ như vậy mà còn
được nhận hai chữ ngây ngô, đúng là sự đáng mừng.
Cách chơi cờ vây nàng không am hiểu nhiều, ưu điểm lớn nhất là biết đường
giấu dốt, chỉ thủ chứ không công. Phải chăm chú bảo vệ mấy đường ra, đối
phương để trống thì nhanh chân theo sát.
Đây là kĩ xảo mà sư phụ cờ vây nàng từng theo học truyền dạy, nhớ lúc đó
ông lão kia còn rung đùi đắc ý: Tuy con ngu dốt, nhưng bản lĩnh thì vẫn có,
thắng thì không sao, nhưng thua cũng không đến mức quá tệ.
Bây giờ nghĩ lại, nàng mới thấy cực kì lợi hại, nhưng mà bây giờ nhìn bàn cờ
nàng lại thấy chỗ trống đối phương để lại có hơi nhiều.
Sau khi ăn mấy quân trắng đi, nàng lén lút liếc nhìn Cố Duẫn Chi một cái,
muốn nói, ngài đừng nhường ta, tuy rằng chơi cờ thì ta rất tệ, nhưng mà phẩm
cờ lại khá lắm đó.
Ấy mà đối phương vẫn tiếp tục chăm chú quan sát thế cuộc trên bàn cờ, đôi
mày dài hơi nhíu lại, yên yên tĩnh tĩnh, dáng vẻ cao thâm đó khiến người ta
không hiểu nổi.
Không cần phải chăm chú đến vậy chứ? Thẩm Hành ngẫm nghĩ, nhưng mà
xét về mối quan hệ của hắn và vị Thiên Tuế gia kia, nàng lại thấy có thể giải
thích được, có lẽ là cùng chung một ham mê kì quặc nào đó.
Chỉ là, sau ba ván cờ, nàng nghi hoặc.
Theo như lời giải thích của sư phụ nhà nàng, người có bản lĩnh chơi cờ, cũng
sẽ có khả năng giấu nước. Cách chơi của mỗi người thì không giống nhau, thế
cuộc cũng biến đổi khôn lường. Thế nhưng nước cờ của vị tiểu Hầu gia này có
phần rõ ràng quá thể, cho nên đến một người mù mờ như Thẩm Hành cũng đoán
được bước tiếp theo.
“Hầu gia, nếu mà đặt xuống đó, ta không có mặt mũi mà thắng ngài đâu”.
Nàng có thể hiểu được hắn muốn khiêm nhường, nhưng mà không hiểu nổi vẻ
tán thưởng trong mắt hắn là chi.
Khuôn mặt Cố Duẫn Chi ửng đỏ, thành thật nói: “Vẫn biết kì nghệ của mình
không cao, không ngờ hôm nay lại gặp cao thủ. Tiểu thư chớ chê cười, chúng ta
chơi tiếp một ván nữa đi”.
Người này, là do Tô Nguyệt Cẩm gọi tới trêu chọc nàng sao?

Chương 12
So Ra Thì Bên Trên Không Đủ, Bên Dưới Cũng
Chẳng Có
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N

hìn khuôn mặt tuấn tú đầy áy náy trước mắt, Thẩm Hành hoang mang

triệt để, nàng thăm dò hỏi: “Bình thường Hầu gia chơi cờ với ai?”
Hắn mím môi cười nói: “Thường ngày chỉ đấu với Nguyệt Cẩm thôi, đa số
vẫn là thế hòa, không ngờ hôm nay gặp tiểu thư lại thua thảm hại như thế.”
Ý là không phân cao thấp sao? Nghĩa là đối phương nói kỳ nghệ của Tô Tiểu
Vương gia còn thấp hơn cả nàng sao?
“Ngài chưa từng đánh với ai khác sao?”
“Nguyệt Cẩm nói, nước cờ của ta quá chuyển lệch, chơi cùng người khác sẽ
không thấy thú vị. Cho nên từ khi biết chơi cờ ta cũng chỉ chơi với hắn.”
Hắn đang bảo vệ ngài đó.
Thẩm Hành lệ nóng dâng trào, nhưng lại nghĩ có phải Cố Hầu gia lấy nàng
ra làm trò cười không, đảo miệng một vòng lại đổi thành câu: “Nếu không,
chúng ta chơi thêm hai ván nữa đi.”
Cố Duẫn Chi trở thành khách quen trong dịch quán, mấy ngày liên tục đều
chạy tới chơi cờ cùng với Thẩm Hành, điều này khiến cho rất nhiều người cảm
thấy khó mà tin nổi, bởi vì ngoại trừ Tô Tiểu Thân Vương ra, vị Tiểu Hầu gia
này chưa từng chơi cờ với người nào khác.
Càng khó hiểu là, trong lòng mọi người, Cố Duẫn Chi và Tô Nguyệt Cẩm
chơi cờ với nhau chứng tỏ hai người này là kì phùng địch thủ hiếm có khó tìm.
Mà giờ Cố Tiểu Hầu gia lại chịu tìm Thẩm Hành chơi cờ, cho thấy kì nghệ của
Thẩm gia Đại tiểu thư cũng phải vô cùng tinh xảo, nếu không sẽ phụ sự kì vọng
của Hầu gia.
Trên thực tế, Thẩm Hành đúng là có phần thích thú, người hơn mình thì
không kể hết, người dưới mình lại chẳng có ai, chớp mặt lại có thêm người nữa.
Mà người này lại được người ngoài xưng tụng như châu ngọc, nghĩ sao cũng
thấy đầy kiêu ngạo.
Lúc chơi cờ, cha nàng có đến xem qua mấy lần, ánh mắt từ nghi hoặc chuyển
thành ngạc nhiên, vẻ mặt từ ngạc nhiên biến thành ngơ ngẩn, cuối cùng là yên
lặng mang theo chân tướng đi ra ngoài.
Nếu nói còn một người đáng được nhắc tới nữa chính là Lưu gia thiên kim
Lưu Nhã Quân. Từ khi phát hiện nàng không chỉ ‘quyến rũ’ Đoan vương mà
còn tiện thể ‘trêu chọc’ Cố Duẫn Chi nữa, ánh mắt nàng ta nhìn nàng từ căm
ghét nâng lên thành cực kì tức giận.
Nhưng lần này nàng ta lại khá là ngoan, bởi vì nàng ấy phát hiện ra, phong
cách áo quần mà Thẩm Hành vẫn mặc khá là mộc mạc. Trước kia nàng gọi đó là
keo kiệt, nhưng giờ nàng lại thấy, đây chính là một thủ đoạn quyến rũ không
ngờ tới.
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Nhìn khắp kinh thành mà xem, tiểu thư quan gia nào mà chẳng mặc đồ sặc
sỡ, mang đồ vàng bạc, nàng ta lại cứ ngước mặt lên trời, giản dị khác biệt như
thế, chứng tỏ trong chuyện này cực kì thâm sâu.
Vì lẽ đó, nàng cũng bắt đầu mộc mạc, bắt đầu thanh lịch, nàng cũng... ngước
mặt lên trời thì nàng không dám. Thôi thì cứ cố gắng mang áo quần màu nhạt là
được rồi. Phàm là khi Cố Tiểu Hầu gia ở đây, nàng nhất định phải khoác một bộ
trắng thuần tới tham gia trò vui, dù phải ngượng ngùng lên tiếng chào hỏi trước
cũng được.
Thẩm Hành không ngờ con mắt của ai kia lại nhìn xa tới vậy, giăng lưới đầy
trời, phàm là kim quy thì không bỏ sót. Hai ngày trước còn nói mình đoạt Thiên
Tuế gia, hai ngày sau đã đổi thành mình đoạt Tiểu Hầu gia, không khéo thanh
niên anh tuấn hai triều văn võ đều của nhà nàng hết, động tới ai cũng đau như
lột da rút gân vậy.
Một bộ trường y trắng muốt, hôm nay thêu điểm vài bông lúa nhỏ, ngày mai
đổi thành dây leo, không biết dạo này thay đổi phong cách gì, còn lấy chỉ đen
thêu thành một bài thơ dài trên váy.
Thẩm Hành vừa nhìn thấy nàng ta đã sợ hết hồn: “Nhã Quân, cha cô mất rồi
à? Sao không nghe phát tang?” Đối phương suýt chút nữa đã tính liều mạng với
nàng.
Mùa hè ở Vũ Thành cực kì khô nóng, nhưng may nhờ địa thế dựa núi, cạnh
sông, sau giờ ngọ mỗi ngày khí trời cũng trở nên thoải mái hơn nhiều.
Cố Tiểu Hầu gia tới giờ lại đến, trong tay cầm một quyển kỳ phổ hôm qua
Thẩm Hành đưa, mặt mày vui cười hớn hở. Sau khi khiêm tốn dò hỏi về xuất xứ
của ‘Bản đơn lẻ’ này, Thẩm Hành cũng không ngại nói, quyển này trên chợ
sách bán một lượng ba quyển, còn tặng kèm lá trúc làm phiếu đề tên, chẳng qua
thấy vui nên mua về, xong rồi cũng quên.
Mấy ngày nay ở cạnh nàng cũng phát hiện ra, Cố Duẫn Chi đúng là một
người vô cùng tốt, không có mấy tật vênh váo hung hăng như con cháu Vương
Hầu, cũng không phải chú ý nhiều thứ. Có lúc tới giờ cơm, dù không phải sơn
hào hải vị hắn cũng có thể ăn uống ngon lành.
“Hôm qua nghe Đạo Đạo nói, thường ngày cô hay đi quán trà nghe chuyện
hả, tuy Vũ Thành không sánh được với chốn kinh thành phồn hoa, nhưng có
mấy tiên sinh kể chuyện cũng rất hay. Trà lâu Nghiễm Lăng hiên được lắm,
người kể chuyện ở đó có khiếu hài hước, dùng từ thú vị, nếu tiểu thư thích náo
nhiệt thì lát nữa chúng ta cùng đi nghe”. Hắn vừa đặt một quân trắng xuống vừa
nói.
Bây giờ lúc hai người gặp mặt, trong tay không thể không có quân cờ, nhưng
nam nữ ngồi cùng một phòng lại không hợp lễ, cho nên mới đem bàn cờ ra dưới
dàn nho mát mẻ ngoài sân.
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Thẩm Hành cầm một quân cờ trong tay: “Kể chuyện? Xưa giờ ta cũng hay
nghe, nhưng mà hơi thiếu khiên nhẫn nghe mấy điển tịch cổ, chuyện bịa đặt là
được nhất”.
Vừa dứt lời, một tiếng hừ lạnh vang lên: “Chuyện bịa đặt chẳng qua là nói
xằng nói bậy, chính sử dã sử mới nên nghe nhiều, Thẩm cô nương dù sao cũng
là tiểu thư quan gia, sao lại thích mấy chuyện tầm phào như thế”.
Thẩm Hành nhìn người trắng toàn thân bên cạnh một cái, mỉm cười nói: “Cái
gọi là bịa đặt, đều là do người viết truyện viết lại. Chính sử mà chúng ta xem,
phần nhiều cũng từ tay ngự sử mà ra. Ta không phủ nhận trong chính sử đa số
đều là chuyện thật, nhưng cũng có nhiều việc hắn chưa từng chứng kiến, hoặc là
truyền miệng, hoặc là tự mình phỏng đoán, nếu nói chính sử không có nửa phần
bịa đặt thì ta cũng không tin.”
“Dù có là bịa đặt cũng tốt hơn nhiều mấy chuyện không đâu kia, toàn chuyện
tình trong chốn khuê các, nào có cô nương đàng hoàng nào lại vui vẻ nghe mấy
thứ chuyện đó”.
Thẩm Hành từ từ đặt một quân cờ xuống, đầy hứng thú nhìn đám trắng thuần
kia.
“Tại sao cô biết dã sử đều là chuyện tình yêu?”
Lưu Nhã Quân vốn định chế nhạo Thẩm Hành trước mặt Cố Duẫn Chi,
không ngờ lại bị nàng ta quật lại, gương mặt đỏ bừng tại chỗ: “Đương nhiên,
đương nhiên là đoán được. Mấy tên khua môi múa mép phường chợ này còn
mánh lới nào hơn nữa chứ”.
Thẩm Hành và Cố Duẫn Chi nghe xong thì cùng cười mỉm, không nói nữa.
Sau giờ ngọ gió thổi man mát, quét hết khô nóng trong người, thấy ván cờ
trước mặt đã được đối phương khống chế, nàng sảng khói đặt thêm một quân
đen xuống, nghiêm mặt nói: “Hầu gia quả nhiên tiến bộ thần tốc, ván này là ta
thua.”
Cố Duẫn Chi ngước mắt nhìn nữ tử tươi cười trước mặt, thoáng thất thần.
Không thể nghi ngờ, Thẩm Hành là một cô nương cực kì xinh đẹp, nhưng đẹp
đẽ mà lại không hề kiêu căng, đôi mắt sáng nhìn qua, mắt hạnh như hoa. Trong
mắt lại không hề pha trộn mà đơn thuần trong vắt, trong nữ tử ở kinh thành bây
giờ, người như nàng đúng là cực kì hiếm có.
Lần đầu gặp gỡ, đôi mắt đó cũng trong suốt như thế, loáng một cái vài năm
trôi qua, nó cũng chưa bao giờ thay đổi.
“Tiểu thư lại nhường rồi.” Một lúc lâu, hắn mới nhẹ giọng nói, có phần rầu
rĩ, một chút khó chịu.
Nàng không nhớ hắn.
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Thẩm Hành không rõ, chỉ nghĩ tính hắn khá trẻ con, nên bật cười nhìn nam
tử nho nhã như ngọc ngồi đối diện.
“Nào có nhường, là tài nghệ không bằng ngài thật.”
Lời này đúng là thật, nàng không hề nhường hắn, mặc dù biết tài đánh cờ
của hắn thật sự không bằng mình, nhưng nàng cũng chưa từng có ý nghĩ như
thế. Lúc chơi cờ thái độ của hắn rất chăm chút, nếu nhường hắn thật, đó lại là
làm nhục hắn.
Cố Duẫn Chi nghe xong, trên mặt thoáng ý cười, như có một chút đắc ý lướt
qua, hắn nghiêng đầu hòi: “Buổi tối cùng đi nghe kể chuyện nhé?”
Thẩm Hành trừng mắt, tuy nàng không giống như những nữ tử khuê các
khác, nhưng ra ngoài với nam tử cũng không phải là chuyện nên làm, vừa định
mở miệng từ chối đã thấy cánh cửa trong sân bị mở ra.
Cha nàng mặc một nhu bào màu tím, tóc còn chưa kịp buộc đã xông thẳng
vào đây, đủ để thấy ông cũng hốt hoảng thế nào, người có thể ‘làm bừa’ đến
vậy, Thẩm Hành chỉ có thể nghĩ đến người kia.
Trường bào dài rộng, dây buộc thêu chỉ bạc, nam tử như ‘trích tiên’ đi vào
phía sau, không phải Tô Nguyệt Cẩm, Tô Tiểu Thiên Tuế thì còn có thể là ai?

Chương 13
Phu Nhân Không Phải Ở Đó

C

ố Duẫn Chi nhìn thấy vẻ tùy ý của hắn cũng thấy sững sờ, ánh mắt lướt

nhìn chén trà trên tay người kia cũng hơi sững lại, rồi mới cười nói: “Đúng là
hiếm khi thấy huynh đồng ý ra ngoài, hôm ngay không ‘bận bịu’ gì sao?”
“Ừm.” Hắn thuận miệng đáp lời, nhấp một hớp trà: “Huynh đang làm gì
thế?”
“Chơi cờ. Kỳ nghệ của Ôn Uyển rất tốt, mấy ngày gần đây ta đều tới đây
lĩnh giáo.” Trước giờ hắn không hề gọi tên tự của nàng, hôm nay đột nhiên lại
nói càng khiến Thẩm Hành cảm thấy có phần lúng túng.
“Hầu gia quá khen.”
Tô Tiểu Thiên Tuế nắm chặt cái chén trong tay, ánh mắt đầy phức tạp liếc
nhìn Thẩm Hành một cái: “Cô chơi cờ với Duẫn Chi ai thắng?”
Nghĩ đến kỳ nghệ của hai người này, Thẩm Hành ngoan ngoãn cúi đầu:
“Vâng, ngang ngang thôi.”
Tô Nguyệt Cẩm hiểu ra, cũng không truy hỏi tiếp, hắn quay mặt sang hỏi
nàng: “Ta muốn đi tiệm đồ sứ, cô có đi không?”
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Có tin tức của linh thạch rồi?!! Thẩm Hành vội vàng đứng lên, bước được
hai bước lại dừng: “Giờ đi liền sao, có cần ta vào nhà mang thêm trang sức
không?”
Bình thường chỉ quanh quẩn trong dịch quán, cho nên bình thường trang
phục của nàng khá đơn giản, trên đầu cũng chỉ dùng một cây trâm ngân thúy.
Tô Nguyệt Cẩm nghe vậy thì đánh giá nàng một cách vô cùng kì quái:
“Không cần, hôm nay ta mang theo bạc rồi.” Ý tứ là, lần trước cắm đầy đầu
trang sức cho nàng không phải để khoa trương mà chỉ là lúc ra đường quên
mang tiền mà thôi.
Thẩm Hành lặng lẽ, quyết định buổi tối trở về phải thắp thêm mấy cây
hương trên bàn thờ tổ tông, cầu khấn thành tâm một chút, có thể ‘xách’ Tô
Nguyệt Cẩm đi đi cho rồi.
Từ đầu tới cuối, Cố Duẫn Chi chỉ vuốt nhẹ quân cờ trong tay, nhếch miệng
lên, nhưng ý cười trong đáy mắt thì không được bao nhiêu. Người ta vẫn nói
duyệt kỷ giả dung, trước mặt hắn, Thẩm Hành chưa bao giờ chú trọng tới những
thứ này. Lưu Nhã Quân bên cạnh lại cuống hết cả lên, vội vàng chạy tới chỗ hai
người: “Ta cũng rất thích đồ cổ và châu ngọc, nếu Vương gia và Thẩm tỷ tỷ đi,
không biết có thể đưa nô tì đi cùng không?”
Tô Tiểu Thân vương không thèm nhìn sang nửa con mắt, nhanh chóng dịch
người về phía trước rồi đi.
Lưu thiên kim hiếm khi mới gặp được vị này, đó lại là nhân vật tuấn tú đến
vậy, sao có thể dễ dàng bỏ qua cơ hội này như vậy được, nàng không buồn quan
tâm mặt mũi gì gì đó nữa, kéo Thẩm Hành cầu khẩn nói: “Tỷ tỷ nói với Vương
gia đi, cho ta cùng đi với, thường ngày muội muội không hiểu chuyện, có đắc
tội với tỷ tỷ thì cho muội xin lỗi nhé.”
Nếu là bình thường nhất định Thẩm Hành sẽ sẵn sàng đồng ý, dù cho Tô
Nguyệt Cẩm có không đồng ý đi nữa, thì nàng cũng sẽ nói một hai câu cho hai
bên vừa lòng.
Chỉ là chuyện về viên đá tế núi bị thất lạc này không thể để nhiều người biết
được, đây là chuyện liên quan đến tính mạng cha mình, cho nên nàng chỉ có thể
xin lỗi mà thôi: “Nhã Quân, việc này ta không làm được, ý của Vương gia làm
sao ta dám chi phối chứ.”
Lưu Nhã Quân vừa nghe xong liền đổi mặt, nhưng vẫn cố kìm nén trả lời:
“Cô không nói thì sao biết Vương gia không cho ta đi cùng. Tỷ tỷ tốt, cô giúp ta
lần này đi mà, có được không.”
Tô Nguyệt Cẩm phía trước đã đi được một đoạn xa, thấy nàng không bước
tới bèn dừng lại chờ đợi. Có điều khuôn mặt nhíu chặt kia như đang bực bội nói:
“Trời nóng, cô còn dài dòng nữa thì tự mà đi đi”.
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“Lần này không được thật, lần sau Thiên Tuế có tới lại, ta sẽ xin mang cô
theo cùng”.
Nàng nói xong thì ba chân bốn cẳng chạy qua.
Lần đầu tiên Lưu Nhã Quân bị ăn quả đắng đến thế, hơn nữa người cho mình
ăn lại là người nàng cực kì không ưa. Rõ ràng Thẩm Hành sợ nàng đoạt mất
danh tiếng, cho nên mới cố ý không chịu đưa theo cùng.
Thế là ai kia cố ý cất cao âm điệu nói: “Thẩm tỷ tỷ thật có bản lĩnh xem thơ
phẩm ngọc nhỉ, bởi thế ngày trước mới được Lâm Hi và Lâm đại công tử ưu ái,
nếu không phải bị hủy hôn, có khi bây giờ cũng đã con đàn cháu đống rồi, đúng
là tiếc thật!” Nàng muốn cho Đoan Vương Thiên Thuế biết, Thẩm Hành là một
nữ nhân đã từng gả đi rồi, lại còn lên kiệu mà không gả được cho người nữa.
Bước chân Thẩm Hành hơi ngừng lại, khuôn mặt thoáng trầm hơn.
Lưu Nhã Quân cứ liên tục cắn không nhả điểm này, là bài học mà nàng dùng
hơn nửa thanh xuân của mình đổi lấy, vết sẹo đó nàng vẫn giấu chặt trong lòng,
giờ đã kết vảy không còn chảy máu, nhưng giờ lại bị người ta giày xéo nó ra,
máu thịt đầm đìa. Nàng không thích chê trách gì ai, không có nghĩa là nàng chịu
để cho người ta cười nhạo hết lần này đến lần khác.
“A Hành.”
Lúc nàng chuẩn bị xoay người thì nghe thấy tiếng Tô Nguyệt Cẩm gọi lại,
giữa hai lông mày không bộc lộ chút tâm tình nào, chỉ nói thẳng với nàng: “Lần
sau chọn tỳ nữ thì đừng tìm mấy người ồn ào như thế, nghe phiền quá.”
“Ta là trưởng nữ của Lưu Đình Viễn, không phải...” Lưu Nhã Quân xám xịt
mặt mày đứng đờ tại chỗ, Tô Tiểu Thiên Tuế vẫn chỉ liếc mắt nhìn Thẩm Hành
mà thôi.
Đây là cách giải vây của hắn sao? Nàng nhìn đôi mắt có phần lạnh lẽo, rất
biết nghe lời mỉm cười đáp lại:
“Ừm, về ta sẽ đổi.” Tâm tình tự nhiên chuyển biến rồi.
Tiệm đồ sứ cách dịch quán không xa, hai người đi bộ không bao lâu đã đến
Lưu Phương cư, chưởng quỹ thấy họ vào thì vội vàng chiêu đãi một bình trà
ngon như ngày trước. Chỉ là khi Thẩm Hành không còn một đầu châu ngọc nữa,
Vương chưởng quỹ lại không hề nhận ra, ông châm trà cho Tô Nguyệt Cẩm rồi
hỏi: “Sao hôm nay không thấy phu nhân?”
Người dân dưới thời Khánh Nguyên khá cởi mở, nhưng nữ tử chưa kết hôn
khi ra đường mà không mang khăn che mặt cũng là hiếm có. Lần trước Vương
chưởng quỹ xưng là cô nương, vì không biết rõ thân phận của đối phương, sau
đó ông thấy Tô Nguyệt Cẩm giúp nàng vuốt tóc, cho nên mới đoán đây hẳn là
nội thất của người kia.
Ông nào biết được, Tô Tiểu Thiên Tuế vuốt tóc là để xem mấy cái trâm của
Thẩm Hành cái nào tốt hơn, nên dùng cái nào.
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Thẩm đại tiểu thư không biết suy nghĩ trong lòng Vương chưởng quỹ, vừa đi
vào đã đến xem mấy hạt ngọc lưu ly trên gương đồng bát bảo, bàn chân nhón
lên đếm đếm, có nét trẻ con.
Tô Nguyệt Cẩm nghiêng đầu nhìn một lúc, chỉ về phía Thẩm Hành rồi nói:
“Không phải phu nhân đang đứng đó đó sao, hôm nay thay đổi phong cách thôi
mà. Mang nghiễn thạch ra đây, ta xem một chút”.
Vẻ mặt Vương chưởng quỹ thoáng cứng đờ, ông cúi đầu khom lưng trả lời
một tiếng rồi xoay người đi về phía quầy hàng lấy đồ mang sang.
Bên trong chiếc hộp gấm bằng gỗ đàn hương là một nghiên mực có dấu ấn
nhỏ của thời hậu Minh Yến. Đây đúng là một món đồ cổ, màu hơi ngả về sắc
xanh, màu xanh trên đá chính là vết tích của năm tháng mài mòn, có thể tìm
được đúng là đã bỏ ra nhiều công sức.
Chỉ tiếc là không phải do Lưu Thần Phương làm ra, cũng không thấy linh
thạch họ muốn tìm.
“Đồ Tô gia muốn tìm đúng là quá khó, lão đã tìm khắp thị trường đồ cổ ở
thành mà chỉ được mấy món này. Nghiên mực màu xanh này tuy không phải là
tay nghề của Lưu Thần Phương nhưng người thợ điêu khắc cũng vô cùng khéo
léo, ngài nhìn xem, có thấy được không?”
Tô Nguyệt Cẩm ngắm nhìn hai khối đá rồi tiện tay đặt xuống: “Chỉ nhiêu
đây thôi?”
Vương chưởng quỹ lén nhìn vẻ mặt của hắn rồi cẩn thận hỏi: “Nghiễn thạch
vốn đã khó tìm, đồ lưu truyền tới nay đã ít lại càng ít hơn.”
“Ừm.” Hắn gật đầu, tỏ ý đã hiểu nhưng lại định nhấc chân đi thẳng, Vương
chưởng quỹ vội vàng xông tới giữ người: “Công tử chờ chút, nếu muốn thì cũng
không phải không có cách, chỉ là không biết công tử có thể đưa thêm bạc hay
không?”
Tô tiểu gia đang chờ câu này đấy.
Thẩm Hành nghe xong thì hừ lạnh: “Gấp ba giá tiền còn chê không đủ, khẩu
vị của Vương chưởng quỹ đúng là khá lớn đấy.”
“Phu nhân đừng giận, đây không phải là lão nói, mà là...” Ông nhìn quanh
bốn phía: “Là ý của Ngũ gia trong chợ đêm nói, mấy ngày trước tiểu nhân có
tìm tới hỏi, hắn nói có người vừa đào được một viên, chỉ là với giá này họ muốn
tăng gấp đôi”.
Khẩu khí thật là lớn! Thẩm Hành tức giận bất bình, cho nên cũng quên để ý
đến xưng hô của người đó với nàng.
Vương chưởng quỹ thấy nàng không thích, bèn cười vội làm lành nói: “Tiểu
nhân chỉ truyền lời mà thôi, mua hay không mua đều tùy ngài cả, vật đó đúng là
hiếm thấy, giờ bỏ qua chỉ sợ khi cần cũng không có được”.
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Chỉ truyền lời? Rất nhiều cửa hàng đồ cổ đều tới làm ăn ở chợ đêm này,
người mua không tìm được đồ họ cần nên mới nhờ họ làm trung gian, giá tiền
chênh lệch này cũng chỉ có họ mới biết.
Sau khi đi ra khỏi Lưu Phương, ánh tà dương phía chân trời còn chưa buông
xuống, Thẩm Hành đứng nhìn một vùng trời hoa phù dung đỏ rực, không biết vì
sao hôm nay nàng lại thấy, giữa mùi hoa lại nồng nàn thêm mùi ngân phiếu.

Chương 14
Cái Gọi Là Coi Tiền Như Rác

N

hư thế giá tiền đã tăng lên gấp sáu, tức là 54 ngàn lượng bạc, bọn họ

thấy mình có tiền mới dám giở công phu sư tử ngoạm như thế.
Cái này không gọi là coi tiền như rác thì còn cái gì nữa?
“Ta muốn tới Bích Hải Nhã các mua điểm tâm”. Tên ‘coi tiền như rác’ bên
cạnh thình lình mở miệng. Gò má tuấn tú nhìn thẳng về phía lầu các cách đó
không xa, dáng vẻ như lòng không hề loạn.
Khóe miệng Thẩm Hành giật giật, đột nhiên nàng lại thấy lòng của người
này không phải lớn bình thường thôi đâu.
Hơn nữa, ngài khí chất như thế mà lại thích ăn đồ ngọt, xem có được mắt
không? Trong lòng nàng tiếp tục oán thầm, nhưng vẫn phải ngoan ngoãn đi
theo.
Bích Hải Nhã các là tòa nhà đã xây nhiều năm, trúc lâu cao ba tầng, lại
không phải đứng ngay bên đường lớn. Sau khi đi qua chợ thì còn phải xuyên
qua mấy hẻm nhỏ, người dân sống trong hẻm rất đông, lúc chạng vạng đều thích
cầm quạt hương bồ ra cổng hóng mát, làm cho con hẻm vốn đã không rộng lớn
lại càng trở nên chật hẹp.
Ống tay bị vỗ nhẹ, Thẩm Hành tưởng là người phía sau sốt ruột quá nên chỉ
hơi nghiêng người qua. Nào ngờ người kia nhân lúc nàng không đề phòng thì
giật túi tiền bên hông rồi cắm đầu chạy.
Sống hơn hai mươi năm qua, tuy rằng cuộc đời không quá nhiều yên ổn
nhưng Thẩm đại tiểu thư dám khẳng định, mình chưa bao giờ để mất bạc ngoài
đường chứ đừng nói là bị cướp.
Sau phút sững sờ, nàng nhấc váy lên đuổi theo.
“Tưởng cô nãi nãi này ngồi không chắc?!!”
Đối phương hiển nhiên rất quen thuộc các con hẻm này, rẽ trái lượn phải làm
nàng không xác định được phương hướng. Thẩm Hành kích động hẳn lên, vừa
vào nơi không có ai, thì lập tức tung người nhảy lên trên mái hiên.
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Câu châm ngôn ở trên cao nhìn thấy xa trước giờ luôn luôn đúng, sau khi
bước lên vài viên ngói nàng đã thấy bóng đen lẩn trốn trong hẻm nhỏ đằng kia.
Trên túi tiền có thêu mấy đóa hoa đào xiêu vẹo, là tay nghề của Đạo Đạo nhà
nàng, Thẩm Hành thấy người kia ghét bỏ ném đi thì càng thêm nổi máu.
“Đồ của ta không phải dễ cầm như thế đâu.” Nhún chân, nàng nhảy xuống,
tự nhận là tướng rơi xuống đất của mình vô cùng phiêu dật.
Đối phương bị dọa đến mức sợ run bần bật.
“Vị tiểu ca này, ta có bóng mà.” Có thể đừng dùng ánh mắt như nhìn thấy
ma để nhìn nàng được không?
Chỗ này là ngõ cụt, bức tường cũ nát vốn là chỗ ẩn thân bí mật, giờ lại thành
cản trở đường lui.
Nghe thấy tiếng nàng, phản ứng đầu tiên của đối phương là chăm chú nắm
lấy mấy đồng bạc vụn trong tay.
“Cô, cô đừng tới đây. Đồ bên trong ta chưa động tới, có đưa đi quan phủ
cũng không được gì đâu.” Không ngờ tiếng run rẩy kia lại là giọng trẻ con, vẫn
còn vẻ ngây ngô non nớt.
Thẩm Hành cau mày bước lại, đưa tay giật miếng vải đen trên mặt hắn ra thì
thất thần.
Là con nít đấy.
Vừa nãy lúc đuổi theo thì không chú ý, bây giờ nhìn lại, gầy yếu như vậy,
vóc người chỉ mới bảy, tám tuổi, xương gò má rõ rệt càng khiến người ta đau
lòng.
“Sao lại làm chuyện này, người lớn trong nhà đâu?” Nàng vuốt đầu cậu, nhẹ
giọng hỏi.
Cậu bé quật cường hất tay nàng ra: “Đều chết hết rồi, xưa nay vẫn là trời
nuôi, không phiền mấy người có tiền như cô làm bộ làm tịch giả từ bi.”
Lần đầu được gọi là ‘người có tiền’, Thẩm Hành trăm mối cảm xúc ngổn
ngang, vô cùng khiêm tốn hỏi: “Sao cậu biết ta có tiền?”
Đứa bé nghe xong thì hừ lạnh: “Trong túi mà không có một vạn tám ngàn
lượng bạc, sao dám ra vào Lưu Phương cư chứ? Lúc mấy người đi ra ta đã thấy
rồi, còn được Vương chưởng quỹ đưa đi. Tên đó mắt vẫn cao hơn đầu, không
phải người có tiền, thì làm sao nhìn thấy được đỉnh đầu của hắn.”
Thẩm Hành chăm chú gật đầu, càng nghi hoặc hơn: “Sao không cướp túi của
vị công tử ấy mà lại cướp của ta? Lẽ nào nàng nhìn có tiền hơn hắn à?
“Ta không có thói quen mang theo túi tiền.” Một giọng nói ôn hòa đã giải
quyết câu hỏi của nàng.
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Thẩm Hành nhìn Tô tiểu công tử đang từ từ tốn tốn đi tới, mặt mày co giật.
Vốn đang định giải thích: ‘Ta đâu có nói cậu ta cướp của ngài đâu’. Nhưng nhìn
thấy miếng bánh điểm tâm trong tay hắn, thì chuyển thành:
“Ngài vừa mới đi tới Bích Hải Nhã các à?” Ngay lúc nàng truy bắt ‘trộm’?
“Ừm.” Hắn gật đầu, trên mặt không có gì mất tự nhiên, còn hào phóng chia
đôi miếng bánh cho hai người đã gần như hóa đá.
Nhìn tình hình trước mặt, không cần giải thích cũng biết là có chuyện gì,
Thẩm Hành nhìn thấy Tô Nguyệt Cẩm đi tới bên cạnh đứa bé kia, thoáng cúi
người, tầm mắt vừa lúc nhìn thẳng vào mắt cậu.
“Cậu có muốn làm việc cho ta không?” Nói vô cùng trực tiếp, không hề có
thái độ bề trên.
Mái tóc dài bị gió thổi tung, có sợi rơi lên khóe môi của hắn, hờ hững, lại
thêm mấy phần tuấn tú.
Cậu bé chưa từng thấy một công tử nào xinh đẹp mà hiền lành như vậy, nhất
thời đờ đẫn một lúc.
Trầm mặc một hồi cậu ta mới nơm nớp lo sợ hỏi: “Ý của ngài là muốn dùng
ta?”
Trong nhận thức của cậu, những thiếu gia có tiền như vậy luôn thích đánh
người, cũng cực kì khinh ghét những người như cậu. Có thể ném cho mấy đồng
tiền, như kiểu ban ơn làm phước. Vậy mà người đối diện này, lại muốn cho cậu
một bát cơm no.
“Tại sao không muốn?” Hắn giơ tay, dùng ống tay áo trắng như tuyết nhẹ
nhàng lau chùi vết lem luốc trên mặt cậu: “Cậu có bằng lòng không? Thực ra
cũng không phải ta khó hầu hạ lắm đâu.”
Thẩm Hành nhìn hắn nói câu cuối cùng thì không nhịn được bật cười.
Hóa ra người nào đó cũng biết tính tình của mình kì quặc đó.
Cậu bé bên cạnh nước mắt đầy mặt, vừa gật đầu vừa nghẹn ngào nói: “Công
tử cho phép tất nhiên là phải đồng ý chứ. Tiểu Nhị là đứa trẻ bị bỏ rơi, từ lúc
sinh ra đến nay còn chưa được nhìn thấy cha mẹ lần nào. Tuy rằng Tiểu Nhị
thấp hèn nhưng chưa bao giờ thiệt tình quỳ lạy một vị quý nhân nào cả, có lẽ
đầu gối này không hề đáng giá nhưng ta thành tâm lạy ngài”.
lại.

Cậu nói xong liền muốn quỳ xuống ngay, lại bị Tô Nguyệt Cẩm đưa tay kéo
“Mạng của ta không tốt, cậu đừng quỳ mà làm mỏng phúc khí của ta.”

Thẩm Hành nhìn dáng vẻ đàng hoàng trịnh trọng của người kia, muốn khóc
cũng không khóc được. Mệnh của hoàng tử Khánh Nguyên triều mà lại không
tốt, lời này cũng chỉ có hắn mới nghĩ ra.
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Nhưng người ta vẫn nói, vô tình nhất chính là đế vương, sinh ra trong hoàng
thất có khi cũng không phải là phúc phận.
“Tiểu Nhị là tên của một vị ân công đã cứu ta, tuy không hay nhưng lại có ý
nghĩa đặc biệt, không biết công tử có thể để Tiểu Nhị giữ tên này lại được
không?”
Tô Nguyệt Cẩm trầm ngâm “Nhị là số chẵn, phàm là chuyện tốt đều là thành
đôi, cái tên này rất tốt, thêm một cái họ nữa là được.”
Thẩm Hành thấy hắn liếc mắt nhìn sang, tâm hồn đang mềm mại hẳn ra lại
thình lình nhảy lên một cái, quả nhiên, người nào đó ung dung thong thả nói:
“Gọi là Thẩm Tiểu Nhị đi, nghe cũng thuận miệng.”
Quyết định vô cùng dứt khoát, hai bên đều mỉm cười thỏa mãn.
Còn lại một mình Thẩm Hành đứng đờ tại chỗ, gió thu tiêu điều cuốn theo
mấy chiếc lá vàng bay bay, nàng vẫn sững sờ trong gió.
Thẩm Tiểu Nhị nhìn còn khá nhỏ những đã quá mười hai, sở dĩ vóc người
không cao là vì ăn không được mấy bữa no. Lúc cậu biết người trước mặt mình
là hoàng tử đương triều, khỏi phải nói Tiểu Nhị sợ tới mức nào.
Cũng may Quế Viên công công trong hành cung rất thích pha trò, có khi thì
làm mặt quỷ, lúc thì lại giả trang làm Quan công, cũng chưa từng la mắng cậu.
Thẩm Hành đứng xem cũng thấy kính phục không ngớt, quả nhiên những
người bên cạnh Tô Tiểu Thiên Tuế đều rất giỏi, dù có chán cũng có thể làm xiếc
mưu sinh.
Tiểu Nhị là người lớn lên ở Vũ Thành, tuy rằng tuổi không lớn nhưng ngóc
ngách ngõ hẻm nào ở Vũ Thành cậu biết không hề ít.
Hắn nói cho họ biết, chợ đêm là hang ổ của những kẻ ăn thịt người, rất nhiều
tên xuất thân là thổ phỉ. Lúc triều đình diệt cướp, người chạy thì cứ chạy, người
chết thì cứ chết, số còn lại lén lút ẩn náu trên núi, sau thời gian đó mới lục đục
mò ra.
Huyện lệnh Trương Thanh Hiền chỉ biết bo bo giữ mình, mặc dù chuyện xảy
ra dưới mắt nhưng cũng lười dính vào chuyện thị phi. Hơn nữa hàng năm
Trương Ngũ đều đưa thêm “tiền hiếu kính”, chỉ cần không quá ồn ào, hắn đều
mở một mắt, nhắm một mắt cho qua.
Chợ đêm là một nơi vô cùng bí mật, chỉ có những người trong nghề mới biết,
trong đó có Vương chưởng quỹ Lưu Phương cư và mấy người ông ta hay lui tới
mật thiết, vì lẽ đó nếu ngày mai đi thì nhất định phải cẩn thận đề phòng.

Chương 15
Cô Dùng Cái Chén Của Ta
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iểu Nhị nói xong, vành mắt lại đỏ cả lên.

“Vương gia, nhiều người chạy việc bán trong chợ đêm đều là những đứa trẻ
không có cơm ăn trong thành, họ và Tiểu Nhị không cha không mẹ, vì phải
sống mới phải giúp Trương Ngũ làm mấy chuyện trộm gà trộm chó như thế.
Van cầu Vương gia khai ân, cho họ một con đường sống.”
Khuôn mặt thằng bé vẫn còn non nớt, mặc bộ đồ nhỏ lên người nhưng cũng
rộng thùng thình. Thân thể gầy đến trơ xương, như thể chỉ dư lại một miếng da
phủ trên người, còn bao nhiêu đứa bé cũng như cậu nữa, phải chịu khổ sở đến
thế.
Thẩm Hành bất giác nắm chặt chén trà trong tay.
Chợ đồ cổ tên là Đào Lăng, là nơi tìm kiếm những mặt hàng đáng giá để
giao dịch. Người muốn đến chợ đêm Đào Lăng này đều phải là người tiền dắt
đầy đai. Nếu âm thầm móc được thì tất nhiên là tuyệt, nhưng nếu đụng phải ai
lợi hại, dù bị đánh cho tàn phế cũng là chuyện bình thường.
Bọn họ nhẫn tâm thế nào mà lại bắt nạt những đứa bé không có cha mẹ như
thế!
Người cửa son rượu thịt, người đông lạnh bên đường.
Dù vương triều có mạnh mẽ đến đâu cũng không thể xóa hết mọi dơ bẩn
trong cuộc sống.
Luôn có những người như vậy, là tầng lớp thấp nhất trên thế giới này, bọn họ
mò mẫm trong những góc nhỏ tối tăm chật hẹp nhất, thậm chí chỉ cần ăn một
bữa cơm no cũng là hạnh phúc lắm rồi. Sống thấp kém như thế, cũng là bất đắc
dĩ mà thôi.
Nàng cúi đầu nhìn chiếc chén trà thanh hoa đế trắng, giai cấp luôn là thứ khó
vượt qua nhất trên thế gian này.
Chén trà trong tay đột nhiên bị một bàn tay rõ từng khớp xương cầm đi, nàng
nghe Tô Nguyệt Cẩm đứng bên cạnh nói: “Có bao nhiêu người thì nuôi bấy
nhiêu, mấy triều quan chết đói cũng phải để cho dân chúng ăn no”.
Thẩm Hành ngỡ ngàng nhìn hắn, gò má vẫn tuấn tú hững hờ như ngày đó
giữa rừng trúc rậm, nhưng trong mắt lại là sự kiên định nàng chưa từng nhìn
thấy.
Hắn quay qua nhìn nàng, từ tốn nói ra từng chữ: “A Hành, cô đang dùng cái
chén của ta đấy.”
Những gì không thấy được lúc trời sáng thì sẽ được thực hiện vào ban đêm,
buổi gặp gỡ Vương chưởng quỹ tiếp theo cũng được sắp xếp vào buổi tối.
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Lúc hai người đi tới Lưu Phương cư, ngay cả chó hoang trên đường cũng
ngủ hết.
Thẩm Hành ngáp dài nhìn ông già tinh thần phấn chấn đằng kia, nàng nghĩ
có lẽ ông ta nên suy nghĩ tới nghề ‘đánh mõ cầm canh’ mới phải, so với nghề
lừa bịp thì thích hợp với lão biết bao nhiêu.
“Thật khổ cho hai vị quý nhân quá, chúng ta giờ phải đi xuống mật đạo này,
không xa lắm đâu, nói chuyện một lúc sẽ tới”. Vương chưởng quỹ đẩy đống cỏ
dại chồng chất trước tấm bia mộ rồi nói.
Ở nơi này, không riêng gì cổ vật mà những “người có nghề” còn đem bán cả
những thành phẩm đã được “đánh bóng” thành đồ cũ, nơi thuận lợi nhất chính là
khu vực sau mấy tấm bia mộ này đây.
Sự thực chứng minh, suy đoán này vô cùng chính xác.
Nhưng mà bọn họ không ngờ rằng, tấm bia mộ kia chỉ là lối vào, còn chợ
đêm thực sự lại ở phía ngoài thành.
Thẩm Hành vuốt mắt, thích ứng với vẻ mông lung trước mặt.
“Chỉ đi mua một khối nghiễn thạch, người không biết còn tưởng chúng ta
đang tìm bảo tàng gì nữa”. Nàng thuận miệng nói, nhưng thực ra là để nhìn rõ
xem trên tấm bia đá kia khắc tên người nào.
Trên đường đi, bọn họ bị một miếng vải đen dày bịt mắt. Nếu không tranh
thủ nhớ một số đặc điểm lúc này, chỉ sợ nếu có tới tìm lại cũng sẽ gặp khó khăn.
Vương chưởng quỹ tất nhiên không phải dạng vừa, ông vừa bước vừa cười
nói: “Đây là quy định của chợ đêm, nếu có đắc tội với hai vị cũng mong được
hai người tha thứ”. Nếu không thể loại bỏ nghi ngờ thì ông phải tìm ra lý do lấp
liếm.
“Cái gì mà quy với định, giờ hơn nửa đêm rồi Diêm vương cũng không thèm
quản chỗ này, vậy mà nhiều người lại kiêng kị thế”. Nàng nói tiếp. “Ta thấy chỗ
này hình như là mồ mới, nếu mà có người đi qua thì ai cũng phải cúi đầu bái lạy
mà”.
“Ngài không sống ở Vũ Thành nên không biết được quy củ của nơi này
đâu.” Ông lão cười cười, lần thứ hai đứng che phía trước nàng, “Nếu là mồ mới
không được người ta bái tế thì sẽ ngủ không yên. Còn nếu mồ yên mả đẹp, chỉ
đi ngang qua thì lại không nên kinh động mới đúng, ngài nói phải không?”
Thẩm Hành không muốn khiến hắn nghi ngờ, nàng hơi dừng bước rồi cười
nói: “Cái miệng của Vương chưởng quỹ sao mà nói hay thế”.
Người này tên là Vương Đức Thắng, trên phố còn có một biệt hiệu khác là
Tiếu Diện Hổ, có quan hệ thân thiết với Trương Ngũ gia ở chợ đêm, có người
nói con gái của ông là Vương Tuệ Vân được gả cho cháu trai của Trương Ngũ.
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Bây giờ ông chỉ mới quá năm mươi, cả nhà già trẻ chưa từng xuất hiện ở Vũ
Thành, nếu có ai hỏi thì chỉ nói quê ở Lộc Thành mà thôi.
Lộc Thành cách nơi này hơn hai đường núi dài, mỗi khi tết nhất, thê tử con
cái của ông sẽ có mặt nhưng không lại không hề mệt mỏi vì quãng đường xa.
Điều này có thấy, gia quyến của ông ta có thể đang sống trong chợ đêm này.
Bắt ông ta lại không bằng tìm hiểu nguồn gốc, nếu Vương Đức Thắng vào
đại lao rồi lại không chịu dẫn đường tìm chợ có khi lại phí công một hồi.
Đường mật đạo có vẻ rất rộng, đã qua nhiều năm, tuy lối vào chật hẹp nhưng
vẫn cho thấy dấu vết ra vào rất nhiều lần. Đây lại là nơi hẻo lánh, ẩn giấu bí
mật, nhìn từ xa thì chẳng thể tìm ra dấu vết gì.
“Mấy người phía trước kia, làm gì thế?!”
Giữa mùi đất bùn nồng nặc, vừa ra khỏi cửa hầm đột nhiên có tiếng người
gọi lại.
Một nhóm người cầm đuốc từ từ đi tới, có lẽ là thủ vệ tuần tra ban đêm.
Vương chưởng quỹ thầm than một tiếng, vội vàng che giấu cửa mật đạo, vừa
nhanh chóng lôi họ sang hướng khác. Ba người chạy rất nhanh, nhưng cỏ dại
dưới chân lại làm chậm tốc độ đi không ít, cuối cùng vẫn bị nhóm người kia bắt
lại.
“Tối rồi không ngủ còn ra đây làm gì?” Một tham tướng mang đao lớn đến
gần, áo bào màu lam đen, là trang phục của Ngự lâm quân.
Thẩm Hành lén lút liếc nhìn Tô Tiểu Vương gia cạnh bên, dùng ánh mắt ra
hiệu, sao ngài không nói họ đêm nay đừng đi tuần chỗ này chứ? Lần này không
dễ xử lí rồi.
Lính tuần tra ngoại vi tuy nằm trong tam quân nhưng lại không phải biên chế
của đại nội, cho nên chưa từng nhìn thấy chủ nhân của mình cũng là điều dễ
hiểu. Thẩm Hành không sợ điều này, chỉ lo tên Vương Đức Thắng bị dọa sợ mất
mật, lần sau không dám dẫn họ tới nữa thôi.
Trả lời nàng vẫn là một ánh mắt cực kì bình thản của người nào đó.
Hắn quên.
Vương Đức Thắng bị dọa đến mức mồ hôi lạnh đầy người, nét mặt già nua
trắng bệch cười nói: “Không, không làm gì hết, ta nhớ cha nên mới cùng người
nhà đi thăm mộ ông một lúc”.
“Nhớ cha?” Tham tướng hừ lạnh, cầm cây đuốc rọi sang tấm bia mộ gần
nhất: “Cha ông tên là Lưu Xuân Hoa à?” Đây rõ là mộ của một cô gái.
Vương chưởng quỹ ở Vũ Thành đã nhiều năm, nhưng gặp phải lính tuần
đêm thì đây đúng là lần đầu tiên, bên thái dương rỉ ra từng giọt mồ hôi lớn:
“Tiểu nhân đến thăm rồi, giờ tiện đường sang xem nương ta”.
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Vừa mới nói xong, khóe mắt liếc sang mấy chữ màu đen chói mắt trên tấm
bia mộ. Đây rõ ràng là mồ mới của một nữ tử chưa cập kê, mới hai mươi lăm
tuổi, ‘nhi tử’ như ông làm sao đã ra đời. Làm trộm gặp qua, khéo đưa khéo đẩy
cũng có lúc sai lầm, huống chi lần này lại là cấm vệ hoàng gia.
“Đây là mẹ kế, chưa kịp xuất giá đã tắt thở rồi.”
Tô Tiểu Vương gia đứng bên cạnh thong thả giải thích, qua loa mà lại vô
cùng thành khẩn.
Có lẽ là chưa từng thấy ai dám lừa gạt thị vệ hoàng gia như thế, người vây
bốn phía đều cứng đờ ra. Hắn nghênh ngang đi về phía trước, ‘thức thời’ nhét
vào tay tham tướng ngân phiếu một trăm lượng.
“Cầm uống rượu.”
Hối lộ thì có thể lén lút một chút được không?
Tên tham tướng kia đứng đờ tại chỗ, mắt trừng càng lúc càng to, Thẩm Hành
thấy thế thì vội kéo ống tay áo của Tô Nguyệt Cẩm lại.
Hắn có vẻ không vui, nhưng lại rất biết nghe lời rút ra thêm hai tờ nữa.
“Cho nhiêu đó thôi, số bạc còn lại ta còn muốn mua đồ.”
Phản ứng của tham tướng kia đúng là hết sức gọn gàng.
“Người chết đã chết rồi, người sống còn có thể tận hiếu đến vậy đúng là
không dễ.” Nói xong, hắn cất ngân phiếu vào rồi trực tiếp mang người đi, bước
chân lảo đảo, nhưng biến đi lại cực kì nhanh chóng.
Thẩm Hành và Vương Đức Thắng liếc mắt nhìn nhau, hai người đều cảm
thấy, quả nhiên có tiền có thể sai ma gọi quỷ, câu châm ngôn này lúc nào cũng
là đạo lí.
Trong nhóm người vừa rời đi.
Một tiểu thị vệ chính trực lo lắng nói: “Đại nhân, vừa rồi nam tử kia nói bậy
mà, chúng ta phải nói ông lão đó dẫn tới mộ phần cha hắn mới đúng”.
Tham tướng nghe vậy cũng không hề dừng bước chân, hắn gõ lên đầu tên
này một cái: “Xem mộ phần cha ngươi ấy! Đi nhanh lên.”
Nam tử như mây như gió vừa rồi chính là Thiên Tuế gia đó, Thiên Tuế nói
đó là mẹ kế của ông lão kia, chứ có nói là mẹ ruột thì cũng đúng là mẹ ruột.
Yên lặng giữ chặt ngân phiếu trong tay, trong mắt hắn ngập tràn nước mắt:
Vương gia a, ngài lớn như vậy rồi còn dọa người của mình lúc nửa đêm, sao mà
nhìn cho được?
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