Tác Giả: Tô Áng

XỨNG LỨA VỪA ĐÔI

Phần 4
Chương 16
Họa Vô Đơn Chí

N

gự lâm quân đi rồi, Vương Đức Thắng càng cẩn thận hơn, ông dẫn họ đi

vòng quanh mấy vòng rồi mới chuyển tới một chỗ khác trong rừng rậm.
Thẩm Hành nhìn mật đạo bí mật kia, không khỏi than thở về trình độ đào
hầm độc đáo của họ.
Vừa đi ra khỏi đó là cả một vùng đèn đuốc sáng choang, một tên hán tử ở
trần, dáng người cao lớn vạm vỡ đi lên phía trước, chắp tay nói: “Khiến quý
khách đợi đã lâu, mau mời vào trong”.
Vương chưởng quỹ bên cạnh cũng tha thiết giới thiệu: “Đây chính là Trương
Ngũ gia ở chợ đêm”.
Thẩm Hành cười cười không chút biến sắc, trong lòng lại thầm than thở, nơi
này còn chặt chẽ hơn tưởng tượng của nàng, dễ thủ khó công.
Sau khi ngồi xuống, Trương Ngũ sai người mang lên hai tách chè xanh, tuy
không phải loại trà cụ thượng đẳng gì nhưng cũng là loại nổi danh, tâm tư bỏ ra
không hề ít.
“Chỗ của chúng tôi tuy hẻo lánh, trên đường đi tới không tránh khỏi khô
nóng, trước mời hai vị uống ngụm giải khát đi.”
Thẩm Hành đưa chén trà lên ngửi một hơi, thuốc mê trong này không đúng
liều rồi.
“Vẫn nghe người ta nói, đi đường có đen ăn đen, Trương Ngũ gia mang trà
quý ra như vậy đúng là khách khí quá”.
Nàng nói, đẩy chén trà sang một bên.
“Pha đặc quá.”
Làm nghề buôn bán này, có lúc so với giết người cướp của cũng không khác
là bao, Trương Ngũ muốn thăm dò hai vị này, cho nên mới đưa chén trà này lên
thử.
Giờ nghe thấy Thẩm Hành nói vậy, cũng không biết là do nàng quá mức cẩn
thận hay đã nhận ra điều gì, trên mặt hắn vẫn cười vui vẻ nói:
“Trương Ngũ là kẻ thô lỗ, người làm cũng không biết đường hầu hạ. Nếu
quý nhân không quen dùng trà này thì sẽ đổi cho ngài ly khác nhạt hơn.”
Thẩm Hành tiếp tục khước từ: “Trà thì miễn, nếu là đến để nói chuyện làm
ăn thì nên đem nghiễn thạch ra đi”.
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Ánh mắt Trương Ngũ lóe lên vẻ gian tà, hắn cười mở lời: “Quý nhân nói rất
có lý.”
Long văn điêu sức, thanh tiển thạch văn, tuy không thích kiểu diễn xuất ở
chợ đêm này là mấy nhưng hàng này đúng là đồ thật hàng thật.
Tô Tiểu Thiên Tuế ngồi trên ghế, một tay thưởng thức đồ vật trong tay, tuy
không lên tiếng, nhưng tâm tình quả nhiên rất tốt.
“Biết quý nhân thích loại đồ này, đầy tớ của ta còn tìm thêm hai cái, ngài
nhìn xem có ưng ý không, giá tiền có thể thương lượng lại”.
Trương Ngũ nói rồi cầm hai khối nữa tới.
Thẩm Hành nhìn thấy mỏm đá đầu rồng trong số đó, suýt chút nữa là rơi lệ.
“Ta muốn khối này.” Nàng xoa xoa tảng đá đầu rồng run run nói.
Đá tế núi quả nhiên là ở đây, cha nàng rốt cục cũng không cần mua quan tài
nữa rồi.
Trương Ngũ không ngờ ‘hàng tạp nham’ mới thu được mấy ngày trước đó
lại được người này vừa ý, hắn liền nhìn Vương Đức Thắng đối diện một lúc.
“Quý nhân yêu thích là mừng rồi, vật này cũng đã nhiều năm, tuy không quý
giá như nghiễn thạch của Lưu Thần Phương nhưng dù sao cũng là đồ cổ. Buôn
bán quan trọng nhất là khách hàng quen, ngài chỉ đưa 15,000 lượng bạc là được
rồi.”
Không ngờ nói xong một lúc cũng không thấy ai nói tiếp, mỗi người đều lo
nhìn ngắm đồ vật đang cầm trên tay.
Trương Ngũ cho là đối phương chê đắt, liền xuống thêm một bước nói:
“Tảng đá này 10 ngàn lượng bạc là được rồi, coi như cùng hai vị kết giao bằng
hữu.”
“Mấy chuyện này tới nói với gia nhà ta đi, ta mặc kệ.” Thẩm đại tiểu thư
nhanh chóng đáp lại.
Mà “Gia” của nàng đến mí mắt cũng không thèm nhấc lên một cái.
Tuy Trương Ngũ ở suốt trong chợ đêm, nhưng người bên ngoài ai ai cũng
phải nhìn mặt hắn mà nói chuyện, giờ lại bị thất lễ như thế, hắn liền lạnh mặt.
“Chợ đêm có quy củ của chợ đêm, ta nghĩ hai vị trước khi đến đây cũng đã
biết, từ trước tới nay đều phải có bạc mới nói chuyện, nếu hai vị đùa thì đừng
trách Trương Ngũ này làm theo quy củ”.
Hắn nói xong đã gác một con dao lên cổ Thẩm Hành.
“Nói thiệt cho các ngươi biết, vào chợ đêm này của ta rồi không có mấy
người có thể bình an ra ngoài. Lão tử thấy bạc sẽ vui, nhưng nếu là há mồm chờ
sung rụng, thì tới mà nhặt xác con mụ này đi”.
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Câu này của hắn dĩ nhiên là nói với Tô Nguyệt Cẩm, chỉ là đối phương vẫn
ngồi yên không mặn không nhạt như trước, không hề bị ‘uy hiếp’ nửa phần.
“Thực ra đâu phải tới tay không.” Một lúc lâu sau, Tô vương gia mới trả lời
một câu: “Khi đến đây ta còn mang theo hơn một ngàn lượng bạc.”
Chỉ có điều giờ chỉ còn bảy trăm, ba trăm đã dùng để ‘Hối lộ’ người mình
rồi.
Trương Ngũ nghe xong thì giận tím mặt, đao trong tay bất giác siết chặt hơn,
thình lình bên sườn ngực bị khuỷu tay người nào đó đánh vào, sau lúc đau nhức
thấu xương là một vệt kiếm sáng vụt qua.
Trương Ngũ không đề phòng nữ tử trước mặt lại là người luyện võ, suýt chút
nữa bị lưỡi kiếm của nàng cắt ngang qua cổ.
“Rốt cục các ngươi là ai?!” Hắn sợ hãi hét lên.
Thẩm đại tiểu thư không có hứng thú với những gì tên kia xả ra, chân trước
quét qua, xoay người lại tung tiếp thêm đòn khác.
Vương Đức Thắng bên cạnh đã sớm sợ đến vỡ mật, vội vàng gọi người tới
hỗ trợ, vừa dáo dác tìm chỗ trốn mình.
Người ở chợ đêm đa số đều sống qua gươm đao, tuy Trương Ngũ không phải
học từ danh sư nào nhưng lưu vong nhiều năm cũng không thể bị một đòn mà
ngã gục, bây giờ thấy người của mình chạy tới, đao kiếm càng múa nhanh hơn.
Kỳ thực theo Thẩm Hành tính toán, nàng cũng không nghĩ là sẽ động thủ vào
lúc này. Dù sao nơi này cũng là địa bàn của họ, dù muốn vây quét, cũng chỉ hại
tới mình mà thôi.
Ai mà ngờ Tô Nguyệt Cẩm lại không có ý định đưa bạc cho người ta?!!
Thẩm đại tiểu thư hai quyền khó địch bốn tay, vừa vung kiếm chống trả vừa
nhìn sang tên Thiên Tuế nào đó đang hứng thú nhìn đồ cổ, tức đến mức muốn
nổ phổi: “Còn không sang giúp đỡ đi, chờ ta chết ở đây chắc?”
Vừa mới nói xong, nàng nghe được một tiếng cười khẽ: “Hắn biết ta ở đây,
cho nên mới yên tâm thế đấy”.
Thẩm Hành nhìn Cố Duẫn Chi đột nhiên từ đâu xuất hiện, phía sau là một
đống cấm vệ hoàng gia được ngụy trang đầy người.
“A Hành thích la hét thế thôi, chứ thực ra nàng có thể tự vệ được mà.”
Tô Tiểu Vương gia chậm rãi đứng lên: “Nơi này giao cho huynh, tìm mấy
hài tử kia rồi đưa tới hành cung trước, ta đi xem vị Trương huyện lệnh kia thử.”
Người mặc một thân quan phục như hắn, có lẽ đã ‘cướp đoạt’ được không ít mỡ
nhỉ.
Người nào đó ra vẻ công vụ bộn bề, cứ thế lôi kéo Thẩm Hành cùng đi.
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Tiếng đao kiếm va nhau vẫn còn ở phía sau, mãi đến khi Thẩm đại tiểu thư
chui vào trong mật đạo vẫn không hiểu được rõ ràng, Cố Duẫn Chi sao tìm được
bọn họ chứ.
“Lẽ nào Cố Hầu gia vẫn bám theo chúng ta à?” Tại sao nàng không hề nhận
ra nội tức của đối phương.
Tô Nguyệt Cẩm không trả lời nàng mà đưa ống tay áo lên hỏi lại: “Cô có
thấy thơm không?”
Thẩm Hành cứng ngắc, tuy nam tử cũng sẽ huân hương, nhưng hỏi người
khác mình thơm không như thế đúng là chuyện lần đầu tiên gặp được.
Thấy đối phương “thịnh tình không thể chối từ”, nàng cũng cúi đầu ngửi một
cái, chỉ là...
“Hương này không giống với mùi hằng ngày ngài vẫn dùng.” Mùi này hơi
ngọt, như là vị của hoa long trạch.
“Ừ.” Hắn gật đầu, phẩy phẩy xiêm y của mình như ghét bỏ: “Duẫn Chi có
một con rắn hương ba, chỉ nhận ra mùi hoa long trạch.”
Hóa ra là con rắn kia dẫn người tới!!
Thẩm Hành lại hiểu biết về Cố Tiểu Hầu gia thêm một chút.
Tô Tiểu Vương gia bên cạnh có vẻ rất phiền chán về mùi hương đó, thỉnh
thoảng dùng tay phất phất góc áo một cái.
Thẩm Hành cực kì bất đắc dĩ, cười nhìn hắn nói: “Về ngài xông hương lại là
được rồi mà”. Hương hoa long trạch vốn cực kì nhạt mùi.
Tô Nguyệt Cẩm nghe xong lại kỳ quái nhìn nàng một cái, nghiêm mặt nói:
“Trên người ta là mùi thơm cơ thể, không phải dùng huân hương.”
Thẩm Hành: “...”
Châm ngôn luôn nói, phúc không cùng đến, họa vô đơn chí. Hai người vừa
đi vừa tâm tình, không ngờ rằng một đội quân áo đen từ đâu nhảy ra bao quanh.
Thẩm Hành không buồn nói mấy câu dạo đầu, trực tiếp rút đao ra đối mặt với
Tô Nguyệt Cẩm nói: “Gần đây ngài đắc tội người nào?”
Tô Tiểu Vương gia bấm ngón tay tính toán một lúc: “Quá nhiều, không nhớ
rõ.”
“...”

Chương 17
Thẩm Đại Cô Nương Và Tô Tiểu Nương Tử

Đ

ường kiếm của đối phương rất lệch, chiêu nào chiêu nấy chí mạng,

nhưng mỗi chiêu vẫn cực kì nhuần nhuyễn. Một nhóm nhỏ người ngựa gồm
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khoảng ba mươi người, sắp xếp bố trí chặt chẽ như vậy, có thể thấy, họ đã biết
được tin, nên mới chuẩn bị mai phục ở đây từ sớm.
Mặc dù Thẩm Hành rất ít khi tham gia vào chuyện trong giang hồ, nhưng
nàng cũng có thể nhận ra môn phái, nếu không nhầm, những người này là của
Điểm Mặc Thủy các.
Điểm Mặc Thủy các không tính là môn phái lớn trong giang hồ nhưng cũng
có một nhóm sát thủ cực kì tinh luyện, người trong này chỉ cần tiền là bàn
chuyện, nếu giá tiền nâng lên, dù đạo nghĩa giang hồ cũng sẽ làm theo yêu cầu
cố chủ.
Nhưng chỉ trong một lần mà xuất hiện nhiều cao thủ như vậy cũng là chuyện
hiếm khi nhìn thấy, Thẩm Hành lách người tránh được một kiếm, nàng quay
đầu thì thầm với Tô Nguyệt Cẩm: “Nếu đến thêm nhóm nữa ngài có đánh thắng
được không?”
Nàng đã nghe thấy tiếng bước chân từ phía lùm lá cây cách đó không xa rồi.
Tô Nguyệt Cẩm vung tay giải quyết thêm một tên bên cạnh, nói thẳng: “Đánh
không lại”. Công phu dù có tốt thế nào thì một thời gian sau rồi cũng mệt.
“Vậy ngài nhanh nghĩ biện pháp triệu tập người của ngài lại đây đi.” Người
có thân phận như hắn, trên người lúc nào cũng phải mang theo mấy thứ đạn hiệu
cái loại chứ.
A? Ánh sáng màu đỏ lóe lên, vệ binh sẽ biết đường mà đến.
Tô Tiểu Vương gia tranh thủ liếc nàng một cái: “A Hành, cô xem quá nhiều
thoại bản rồi đó.”
Mấy thứ pháo hiệu kia mà mang theo bên người được? Rất nguy hiểm đấy.
“Vậy - làm - sao - bây - giờ?” Khóe miệng Thẩm Hành run rẩy, nhìn đám
người xông tới càng lúc càng như thủy triều. “Vậy chạy đi”.
“...”
Thẩm Hành cảm thấy, Lão Thiên Tuế quả là một hào kiệt hết sức thức thời.
Với tư cách là một hoàng tử, hắn lại có thể thản nhiên đối mặt với hai chuyện
“đánh không lại” và “chúng ta chạy trốn đi” như thế, còn vô cùng thuận lý thành
chương, không hề có nửa phần dằn vặt, khiến cho nàng từng lầm tưởng anh
hùng đều sẽ cắn răng liều chết chống cự tới cùng cũng có phần xấu hổ.
Tình thế không hề lạc quan, nhóm người phía sau còn khó chơi hơn nhóm
trước, mặc dù Tô Vương gia không có đạn hiệu, nhưng cũng mang theo một ít
độc phấn, tay áo vung lên, cuối cùng cũng kéo dài được thêm khoảng cách.
Nhưng mà... trước mắt là vách núi sừng sững, Thẩm Hành hoang mang: “Ta
nhớ đường này là ngài dẫn đi mà?”
Bãi tha ma trống trải, bao nhiêu ngã ba đường rẽ, cả đoạn đường vừa rồi đều
do Tô công tử chỉ huy. Nhưng mà ai nói cho nàng biết được không, vì sao cuối
cùng lại là đường chết?
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Tô Tiểu Vương gia đưa mắt nhìn về phía ngọn núi xa xa, cực kì nghiêm túc
nói: “A Hành, làm người ai cũng sẽ phạm sai lầm, cô đừng quá ỷ lại vào ta.”
“Ta ỷ lại sao?” Rõ ràng là hắn bình tĩnh nói với nàng, chúng ta đi về hướng
đông nam, nơi đó có vẻ nhiều điềm tốt. Nhưng mà bây giờ điềm tốt nó ở đâu?
Thẩm Hành nhắm mắt, nàng cũng biết bây giờ không phải là lúc so đo chuyện
này, nhóm hắc y nhân phía sau đuổi theo càng sát, nàng chỉ còn cách thăm dò
khu vực phía trước mà thôi.
Giữa bóng đêm dày đặc, phía trước lờ mờ là một vách núi cheo leo. Nàng
nhặt một hòn đá lên ném thử, quả nhiên có tiếng rơi xuống đất vọng lên. Cũng
may, tình hình không quá tệ, họ đang đứng giữa hai vách đá, tuy đánh bậy đánh
bạ nhưng cuối cùng cũng có một chỗ để dừng chân.
“Bay qua đi”. Mặc dù khoảng cách khá xa, nhưng với khả năng của hắn có lẽ
sẽ không thành vấn đề. Nàng vừa nói xong thì đưa tay kéo hắn nhún người nhảy
qua. Khi tung người lên, bên tai nàng loáng thoáng nghe thấy đối phương còn
nói gì đó nữa, nhưng tình hình quá cấp bách, nàng cũng không chăm chú nghe
rõ ràng.
Mãi đến khi cơ thể đang bay giữa không trung đột nhiên sà xuống, nàng mới
hiểu câu nói kia của Tô Nguyệt Cẩm quan trọng đến thế nào. Hắn nói: “Không
qua được, ta không biết khinh công”.
Người biết võ mà không biết khinh công là cái loại gì? Cái này giống như
làm đầu bếp mà không biết nếm, bán tranh chữ mà không rành mài mực, làm
huyện thái gia mà không biết mấy chữ vậy đó, không cách nào tưởng tượng nổi.
Thân thủ của Tô Nguyệt Cẩm nàng đã từng thử qua, không chỉ trong triều
đình, cho dù sánh với giang hồ cũng là số một số hai. Người như vậy mà không
biết khinh công? Chuyện này sao có thể? Nhưng đôi khi sự thật lại là vậy đó.
Bưng chén thuốc đã sắc xong vào phòng, nàng hỏi người nào đó đang nằm
trên giường loay hoay với cái nghiên mực kia: “Hôm nay thấy sao?”
“Cũng được.” Thấy chén thuốc trong tay nàng, hắn kéo rèm che lên.
“Để xuống trước đi, lạnh rồi uống”.
Lạnh rồi thì để tưới hoa chắc? Tiếp xúc với hắn một thời gian dài, Thẩm
Hành càng phát hiện ra đây là một người tùy hứng bốc đồng thế nào, cảm xúc
cũng tùy tính như thế.
Nhìn chậu cây thủy tiên cách đó không xa đã không còn sức sống, nàng chân
thành nói: “Ngài không thấy mấy bông hoa này nở ra cũng có mùi vị thuốc bắc
à?”. Dù sao thì trong phòng cũng chỉ có một chậu hoa duy nhất này, đừng chà
đạp nó như vậy chứ.
Tô Tiểu Vương gia không nói gì, hắn im lặng kéo chăn lên một chút, dáng
vẻ cực kì không phối hợp.
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“Hôm nay không cho nhiều Hoàng Liên, không đắng lắm đâu”. Thẩm Hành
tận tình khuyên bảo. Mặt hắn có vẻ ngại ngùng, lạnh lùng nói: “Ta không sợ
uống thuốc, chẳng qua là không thích hình dạng cái chén đó thôi”.
“Chén nào mà chẳng tròn như vậy.” Trầm Hành im lặng lấy một cái chén sứ
men xanh trong người ra, san đầy sang rồi nói:
“Có thể uống rồi.”
Đôi khi, “đa tài đa nghệ” cũng là bị ép ra như thế đó. Nhìn căn nhà gỗ có
phần chật hẹp, người ta vẫn nói gặp được đường sống trong cõi chết, nếu như
không có thôn trang này và mấy cây cổ thụ che trời dưới vách đá núi kia, có lẽ
họ sẽ không sống đến được bây giờ.
Vách núi rất cao, dù không đến vạn trượng nhưng cũng không kém cạnh bao
nhiêu.
Tô Tiểu Thiên Tuế té gãy chân, tuy rằng Thẩm Hành một mực không hề
muốn thừa nhận rằng đó là do mình đè lên, nhưng rõ ràng khi tỉnh lại đúng là
hắn đã che chắn hết cho nàng.
Nhớ lúc đó nhìn thấy vẻ mặt trắng bệch của hắn, nàng sợ tới mức nước mắt
cứ tuôn ra, nằm trên người hắn cuống quýt hỏi: “Có phải ngài sắp chết rồi
không?”
Hắn đưa tay vuốt đầu nàng rồi nhẹ giọng trấn an: “Đã bảo cô ăn ít một chút
rồi mà không chịu nghe.”
Thầy thuốc trong thôn là một vị lão nhân cao tuổi, dáng vẻ không được tốt
lắm nhưng cũng may y thuật lại không tồi. Tô thiên tuế hôn mê suốt ba ngày ba
đêm, nhờ từng bát từng bát thuốc đó mà cứu được. Tuy đã nối được xương
nhưng dù gì cũng bị tổn thương gân cốt, hơn nữa khắp người đều bị trầy da,
phải tĩnh dưỡng thêm một thời gian dài.
Không biết người ngoài kia lo lắng đến mức nào rồi.
“Tô gia nương tử, chúng tôi đi thu hoạch bắp đây, nàng muốn đi chung
không?”
Tiếng gọi thình lình vang lên ngoài cánh cửa đã cắt đứt suy nghĩ của nàng,
có điều một tiếng Tô gia nương tử kia cũng đủ khiến mặt nàng đỏ rực.
Vừa mới vào thôn, “kẻ gây họa” Tô Nguyệt Cẩm này đã trêu chọc không
biết bao nhiêu cô nương và tiểu tức phụ, lúc mới đầu là vì lo lắng cho sức khỏe
của hắn, cho nên cũng không thấy có gì không tiện.
Nhưng mà dần dần, số người cầu hôn lại càng ngày càng nhiều, mỗi ngày
đều phải đối phó với bảy cô tám thím nhiệt tình hết mức như vậy cũng vô cùng
mệt mỏi. Cuối cùng cãi nhau khiến cho Tô vương gia phiền chán, hắn thẳng
thừng nói: “Tô mỗ đã có hiền thê ở đây, làm phiền các vị hao tâm tổn trí rồi.”
Cứ thế đuổi đi.
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Nhưng từ đó, Thẩm Hành từ Thẩm đại cô nương đã biến thành Tô gia nương
“A Hành, các nàng gọi cô đấy”. Bàn tay đặt trên chăn bị vỗ nhẹ.

“Thẩm đại cô nương” hít sâu một hơi, trên mặt người nào đó đã hiện rõ mấy
chữ “vui đùa độc ác” rồi kìa. Thôn làng này tên là Bác Cổ thôn, mặc dù không
ai biết vì sao nó lại có một cái tên tao nhã lịch thiệp như thế, nhưng quả thực
người trong thôn đều biết đọc biết viết.
Hai ba phần người trong thôn đều mang họ Vu.
Đây cũng không phải là thế gia vọng tộc, ở triều Khánh Nguyên, nàng cũng
từng gặp mấy người mang họ này. Thẩm Hành cũng từng hỏi họ có phải thị tộc
trong nhà phát hiện ra nơi này rồi chuyển tới không. Câu trả lời nhận được chỉ
là sự lập lờ, có vẻ không muốn đáp.
Khác với Vũ Thành trên vách núi kia, tuy rằng nơi này núi non vây quanh,
nhưng lại là vùng đất thích hợp để trồng trọt, thôn dân bên trong đều có thể tự
cung tự cấp.
“Nhìn da dẻ của Tô gia nương tử mềm mại như vậy nhưng mà làm việc nhà
nông cũng rất nhanh nhẹn đó.”
Một đại tỷ đứng bên cạnh Thẩm Hành đang hái bắp ngô cười vui nói.
Thẩm Hành thân thiện vừa cười vừa nói: “Ở nhà cha muội cũng thường
xuyên làm mấy việc này, cho nên muội cũng có biết một chút.”
Lời này là thật, chẳng qua nguyên nhân mà cha nàng làm việc là do nô tài
trong thôn trang nhà nàng chê tiền công quá ít nên bỏ đi hết rồi, bổng lộc của
ông mỗi tháng lại phải đi tặng quà, cuối cùng mình phải tự ôm đồm hết thảy.
“Người ta vẫn nói tuấn lang lấy hiền thê, đại cô nương hiền lành như vậy,
chắc chắn là một người có phúc đấy”.
Thẩm Hành thẹn thùng, trong lòng lại đem “tuấn lang” của mình ra mắng
chửi mười phần.

Chương 18
Ăn Tàm Tạm

“C

húng ta ở thôn trên, ở đây không có người ngoài ra ngoài à?” Nàng như

vô tình hỏi.
“Không có. Bốn phía quanh đây đều là núi lớn, từ thời tổ tiên chúng ta đã
cắm rễ ở đây rồi, không ai từng đi ra ngoài cả. Nếu Tô tiểu nương tử đã đến đây
rồi, không bằng cứ an tâm ở lại nơi đây, Bác Cổ thôn chúng ta tuy không phồn
hoa như bên ngoài, nhưng ăn mặc chi phí trước nay không phải lo toan gì cả.”
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Thẩm Hành nghe thế thì hơi gật đầu, tâm trạng nghi ngờ càng nặng hơn.
Quả thật người ở đây rất tốt, đêm không cần đóng cửa, ruộng đất cùng
chung, nhà ai già cả lớn tuổi thì khỏi phải nói, mấy tráng hán trẻ tuổi sẽ tới nhà
giúp đỡ.
Chỉ là, nếu nói ở đây không ai đi ra ngoài cả, nàng không tin.
Trước đây không lâu nàng đã nhìn thấy tấm vải gấm sa tanh thêu tuyến trên
người thê tử của một gia đình nọ, tuy trang phục đó đã lưu hành ở bên ngoài
khoảng năm năm trước, nhưng điều này cũng đủ để chứng minh hai vấn đề.
Hoặc là, trong thôn này sau một quãng thời gian sẽ có người ra ngoài mua
vài món đồ cần thiết. Hoặc là, ở đây thỉnh thoảng cũng sẽ có người như bọn họ,
không biết vì sao lại rớt vào đây.
Nàng và Tô Nguyệt Cẩm đều là người có công phu, cho nên dù có rơi từ
vách núi xuống chỉ cần điều dưỡng một thời gian là ổn. Nếu là thôn dân bình
thường, té từ trên kia xuống mà lông tóc không tổn hại thì đúng là không thể,
chứ chưa nói đến chuyện không phải ai cũng có thể ngã trúng cây cổ thụ che
trời đó.
Nói cách khác, trong thôn Bác Cổ này tất nhiên sẽ có người ra ngoài được,
hoặc là nói, có con đường thông từ ngoài vào đây.
Sau khi hái bắp trở về, bầu trời đỏ rực ánh tà dương. Khói bếp bay lên từ
ngói nhà gỗ khắp bốn phía, mùi cơm phảng phất. Thẩm Hành hít mũi một cái,
mùi vị củi lửa bếp núc này sống ở kinh thành đã lâu nàng chưa từng ngửi được.
Suốt một con đường đi qua, nàng cố tình thả chậm lại bước chân.
Người ta vẫn nói ngửi khói dầu nhiều có thể lấp đầy bụng, nàng định ăn
trước ‘lưng dạ’ đã, rồi trở về làm cơm nhà mình.
Mỗi khi đến giờ cơm cũng là lúc nàng và Tô Nguyệt Cẩm khốn khổ nhất.
Một người không chịu làm cơm, một người lại không biết làm cơm, cho nên hai
người rất hay ngồi quanh bàn cơm mắt to trừng mắt nhỏ.
“Ta về rồi.” Nàng vừa vào cửa đã lên tiếng chào hỏi, xoay mặt sang lại bắt
đầu tính toán chuyện nấu cơm hôm nay.
Vừa rồi ra ruộng, nàng hái được mấy quả ngô, đậu nành, và cải bắp, trên xà
nhà còn ít thịt khô Nhị tẩu tới đưa. Nàng suy nghĩ thật kỹ, nhiêu đây có làm
được bốn món xào không nhỉ.
“Ngô hầm cải trắng, hay là đậu nành hầm cải trắng đây?”
Tô Tiểu Vương gia chống gậy đi ra, vừa lúc nghe thấy nàng lẩm bẩm như
thế.
Hắn cúi đầu nhìn sang nguyên liệu rồi đưa cho nàng gợi ý: “Ngô hầm cải
trắng được à? Cô phải luộc đậu nành với ngô, hai món này phải ăn như thế.”
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Thẩm Hành lúc trước còn có chút nghi ngờ, nhưng sau nàng lại nghĩ, vị gia
trước mặt đây mỗi ngày ăn không biết bao nhiêu cao lương mỹ vị, chủ ý của
hắn đương nhiên là sẽ chuẩn.
Rồi, quyết định thế.
Dựa trên ‘ý chỉ’ của Tô Vương gia và sự sáng tạo của mình, canh đậu nành
ngô, cải bắp xào thịt khô được ra lò.
“Nếm thử không?”
Sau khi bày món ăn lên, Thẩm Hành cắn bát nhìn hắn.
Tô Tiểu Vương gia rất biết nghe lời phải cầm đũa lên đâm hai cái, kiên định
lắc đầu “Có vẻ không ăn được.”
Có món gì mà không ăn được chứ, quen là được hết thôi.
“Ăn trước thử xem, không được thì nhổ.” Nàng dụ dỗ.
“Vậy cô ăn trước đi.” Hắn đưa tay nâng đầu, nhất quyết không chịu ‘làm
gương cho binh sĩ’.
Hai người cứ giằng co trên bàn cơm như thế, cuối cùng vẫn là Thẩm đại tiểu
thư xung phong cầm thìa.
“Thôi đi.”
Cái thìa lại bị thả vào nồi nước.
Nàng thừa nhận, nàng không có dũng khí để ngày nào cũng thử nghiệm một
đống thứ buồn nôn như thế.
Lúc đầu Tô Nguyệt Cẩm còn bệnh thì mỗi ngày nàng đều có thể ăn cơm no,
bởi vì hàng xóm nhiệt tình đưa ít cơm ít nước.
Nhưng rồi ăn mãi của người ta cũng không tiện lắm, mà dù mình không biết
gì, cũng phải bắt tay đi vào bếp.
“Chúng ta ăn tạm đi.” Sau một lúc lâu, nàng ngượng ngùng đề nghị.
Ba ngày rồi, ngoại trừ đói bụng vơ khan hai chén cơm trắng, và hai quả dưa
chuột ra, trong bụng gần như rỗng tuếch.
Tô Tiểu Thiên Tuế nghiêng đầu nhìn nàng một lúc, ghét bỏ nói: “Có thể ăn,
cũng có thể tạm.”
Ý nghĩa là, cái này không ăn được, mà cũng không có cách nào ăn tạm.
“Không ăn thì thôi.”
Bình thường hai người cũng sẽ đấu võ mồm, nhưng hôm nay Thẩm Hành
đúng là lên máu.
Người trong thôn không ít lần chăm sóc bọn họ, cho ít đồ trang sức lại thấy
mình không phải phép, cho nên mỗi ngày nàng đều đi ra ruộng giúp người ta.
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Lúc về nhà đến bữa cơm cũng không ăn nổi, đã khổ cực làm cơm rồi còn bị
hắn chế nhạo như thế, đương nhiên nàng sẽ không thoải mái.
“Canh hôm nay không ăn được còn không phải vì phối nguyên liệu à?” Nếu
như hầm ngô với cải trắng, nhất định sẽ ngon hơn cái này.
“Như nhau thôi, người khác nấu mới khác được.” Tô Vương gia nhất quyết
không thừa nhận “chiến lược” trên của mình là sai lầm.
“Thế ngài đi nấu đi.”
Người ta vẫn nói giận là vì tức tối dồn nén, ác là từ trong lòng sinh ra. Hôm
nay Thẩm Hành hiếm khi xả hết một lần, nói xong còn trừng Tô Vạn một lúc.
“A Hành, giận dữ không phải là thói quen tốt đâu.” Hắn nói xong thì chậm
rãi chống gậy đi ra ngoài.
Thẩm Hành rất ít khi bộc lộ như thế, giờ nhìn thấy hắn khập khễnh ra ngoài,
trong lòng nàng lại thấy cực kì khó chịu.
Chân của hắn gãy cũng vì nàng, tuy giờ đã khá hơn một chút, nhưng gần đây
còn chẳng ăn được vài miếng cơm.
Tốt xấu gì cũng là hoàng tử, bây giờ chán nản đến mức suốt ngày ăn mấy thứ
ngô không ra ngô, khoai không ra khoai, oán giận hai câu đương nhiên cũng
khó tránh khỏi.
Nàng ngồi trước bàn thở dài, quyết định thôi cứ tìm người về rồi hẵng nói.
Không ngờ rằng vừa mới đẩy cửa ra, nàng đã nhìn thấy bóng hắn đằng xa.
“Tam nương, tay nương tử nhà ta bị bỏng nước sôi nên không làm được
cơm, nhà bà có còn gì không, cho chúng ta một ít là được rồi.”
Hắn đứng trước hàng mộc lan cách đó hai nhà, áy náy hỏi người kia.
Vu tam nương vốn đang thu dọn đồ lặt vặn trong sân mình, nghe thấy hắn
gọi thì tươi cười ra mở cửa.
“Tô tướng công nói gì vậy, chỗ chúng ta cái khác không có, chứ nhiều nhất
là đồ ăn mà, chờ một chút nhé, ta vào nhà lấy cho.”
“Đa tạ bà.”
Lúc hắn nói lời này, hai gò má có phần nhợt nhạt, mặc dù cách đó không
phải quá gần, Thẩm Hành vẫn có thể cảm nhận được, khi nói như vậy hắn
không dễ chịu chút nào.
Có lẽ đây là lần đầu tiên hắn phải mở miệng cầu xin người khác.
Là vì để hai người có một bữa cơm no.
Lúc Tô Nguyệt Cẩm ôm hộp cơm trở về, Thẩm Hành vẫn tựa cửa ngây ngốc
nhìn sang, cả vành mắt đều ửng hồng như thỏ.
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Hắn cũng không giục nàng vào, mà cứ tùy tiện kéo nàng cùng ngồi xuống
bục cửa.
“Cơm nhà Tam nương rất thơm.”
Nàng im lặng gật đầu.
“Ngon hơn cơm cô làm.”
Nàng lại tiếp tục gật đầu, trong lòng vẫn còn tự trách.
“Chút nữa nhớ làm bỏng tay mình nặng vào, chúng ta có thể ăn nhờ thêm
mấy ngày đấy.”
Nàng sững sờ, trố mắt ngoác mồm nhìn hắn, trông cực kì ngốc nghếch.
Tô Nguyệt Cẩm khẽ cười, đưa ngón tay nhéo mũi nàng một cái: “Sao lại
ngốc thế.”
Dưới ánh hoàng hôn, khuôn mặt tuấn tú kia vẫn đẹp đẽ như ngày trước,
trong đáy mắt là vẻ chiều chuộng không nói thành lời. Đầu ngón tay man mát
lướt qua, lành lạnh như ngày đầu hai người gặp gỡ, cũng không biết vì sao, nó
lại khiến Thẩm Hành đỏ mặt.

Chương 19
Tống Tiền

T

riều Khánh Nguyên xưa nay vẫn có tập tục “Tống tiền”, mỗi khi hạ đi thu

đến, vào ngày lập thu khắp nơi sẽ lại diễn ra hoạt động này.
Thuở ban đầu, tập tục là do Thánh tổ Vũ Thành đế đề ra.
Khi đó triều Khánh Nguyên vẫn chưa được sung túc thịnh vượng như bây
giờ, hạn hán xảy ra liên miên, ruộng vườn hầu như không thu hoạch được chút
gì, các nông hộ phải trải qua những tháng ngày hết sức gian nan.
Vị đế vương này thực sự rất có bản lĩnh, ông thấy bách tính không có gạo bỏ
nồi thì đập bàn soạn ngay một tập chiếu thư.
Vào ngày lập thu đó, hết thảy bách tính có thể mang theo vợ con già trẻ đến
nhà quan lại tống tiền, mà nhất định phải bảo đảm được ăn no.
Ai ngốc đến đâu cũng hiểu ra rằng, quốc khố của Vũ Thành đế lúc bấy giờ
đang trong tình trạng trống rỗng, cho nên ngài mới phải nghĩ ra hạ sách đó.
Hành động này của ngài rốt cuộc cũng yên ổn được lòng dân, thời kì đầu lập
quốc đã có rất nhiều bách tính đồng lòng ủng hộ.
Bởi vậy mới nói, các hoàng tử hoàng tôn của triều Khánh Nguyên từ khi lập
quốc đến nay vẫn làm theo những điều từ thời tổ tông để lại.
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Mà tập tục tống tiền này được xem như điển cố tiếp tục kéo dài đến tận bây
giờ.
Cho đến ngày nay, cuộc sống của bách tính Khánh Nguyên đã đầy đủ hơn
ngày trước, ngoại trừ một số ít môn hộ không đủ cơm ăn mới chạy tới nhà quan
chiếm chút gì. Còn phần lớn dân chúng chỉ muốn được tham gia náo nhiệt, mỗi
khi vào tiết lập thu, họ sẽ cùng nhau nấu cơm nấu nước, trên phố vẫn có câu
đùa: Ngày tống tiền, giúp nhau càng thêm giàu có.
Thôn Bác Cổ tuy chỉ có một góc rất nhỏ, nhưng tập tục này vẫn là ngày quan
trọng ở đây, đến ngày hôm đó khói bếp từng nhà bay lên từ rất sớm, trời mới
rạng bắt đầu bận rộn, cũng là cái thú láng giềng gần gũi nhau.
Nhưng châm ngôn cũng có một câu thế này, dù là ngày lễ hay ngày tết, luôn
có nhà buồn nhà vui, thời xưa là vì không có gạo nhét vào nồi, còn bây giờ
người ta sầu là vì có gạo mà không biết nấu làm sao.
“A Hành, không có thiên phú thì không cần phải miễn cưỡng đâu.” Tô Tiểu
Vương gia nghiêng người dựa vào kệ bếp nhàn nhã nói.
Đã ròng rã hai canh giờ, ngoài cái mâm cháy đen một đống kia ra, hắn chưa
thấy thứ gì có thể ăn được cả.
“Quân tử xa nhà bếp, ngài vào trong phòng đi.” Tay Thẩm Hành nắm chặt
cây muôi lớn, nhìn có vẻ như định xào nấu thêm cái gì.
Nàng không tin, với ngộ tính của mình mà một món cũng không xào được
chắc?
Tô Nguyệt Cẩm giơ tay áo bào lên phẩy phẩy làn khói đen.
“Trong phòng cũng không ở nổi, thôi ta ra sân ngồi một lúc.”
Căn nhà gỗ này vốn không lớn, nhà bếp và phòng trong cũng chỉ cách nhau
một cánh cửa gỗ, đi tới đâu cũng ngửi thấy một mùi hương kì dị.
Thẩm Hành nghe vậy thì bàn tay mới định vung muôi lên đã uể oải hơn vài
phần: “Sắp tới trưa rồi, nếu có người đến nhà mình ăn cơm thì sao mà chiêu đãi
họ được.”
Trước khi đến thôn Bác Cổ, nàng chưa từng cảm thấy chuyện không biết làm
cơm lại là một việc thua kém người ta đến thế. Trong giới tiểu thư quan gia
mười ngón tay không được dính nước kia, ‘tài nghệ’ này chẳng qua có thể sánh
với “thông đồng làm bậy”.
Nhưng bây giờ nó lại trở thành “chỗ đau” khó mở miệng nhất của nàng.
Tô Tiểu Vương gia nhìn dáng vẻ chẳng có chút tiền đồ nào của ai kia, ngắm
một lúc lại không đành lòng.
“Việc này thực ra cũng không khó như thế.” Hắn nói xong thì quay lại vẫy
tay gọi nàng.
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“Cô đi theo ta.”
Buổi trưa ở Bác Cổ thôn cực kì náo nhiệt, điểm tâm là trái cây, mấy món xào
nóng, mùi hương phảng phất và tình thân nhiệt thành càng khiến người ta thêm
yêu mến.
Thẩm Hành ngồi trong đám người, cúi đầu nhìn hai cái “bánh bao” tròn tròn
trên tay, không nhịn được muốn oán thầm tay nghề của Tô Vạn tuế gia một
phen.
Dù có muốn ngụy trang nàng bị bỏng nước sôi cũng không cần thiết phải
băng bó một cục y như cụt tay vậy chứ.
“Có lúc mặt mũi và bụng dạ phải ném đi một cái, làm người không được quá
tham lam.”
Đây là kết luận của Tô Tiểu Vương gia sau khi ngắm nhìn thành quả của bản
thân mình. Thế nhưng với thói quen đâm thọc của hắn thường ngày, Thẩm
Hành vẫn muốn tin tưởng đây là một trong những lạc thú cực kì tẻ nhạt của hắn.
“Tô gia nương tử, nếm thử xem canh xương sườn của ta đi.” Vu tam nương
nhiệt tình đi tới bên cạnh nàng, vừa gắp lấy một miếng sườn non đặt vào bát
nàng vừa nói: “Thật tội nghiệp cho cô bé này quá, ngày nắng to như vậy mà liên
tục hai lần chịu tội, lần sau nấu nước phải chú ý một chút. Có đi gặp đại phu
chưa?”
“Gặp, gặp rồi. Không có gì đáng ngại cả, đắp thảo dược thêm mấy ngày là
ổn, chỉ là mấy ngày qua khó phiền tam nương phải để lại nhiều thức ăn, đúng là
ngại quá.” Nàng nói như vậy xong, cả khuôn mặt cũng đỏ ửng hẳn lên.
Lần này “bị phỏng” cách lần trước mới được hai ngày, sao có thể ăn uống
chùa như này mãi được.
“Sao mà khách sáo thế. Nàng và Tô tướng công vừa tới, có nhiều chuyện
chắc chắn sẽ không quen. Hai nhà láng giềng với nhau, dù sao cũng nên quan
tâm đôi chút, chứ mấy bữa cơm này có tính là gì, dù có chạy tới nhà ta ăn hằng
ngày ta cũng dang tay chào đón ấy”.
Nghe con dâu Vu gia nói vậy, Thẩm Hành càng thấy hổ thẹn về hành vi tiểu
nhân của mình, chỉ biết xoa xoa “bàn tay to mọng” mà cười đáp.
Vừa nhấc mắt lên, nàng thấy người này đang mặc một chiếc quần dài màu
lam thêu hoa nhỏ.
“Bộ đồ này của tam tẩu đẹp thập, sao ngày thường không thấy tẩu mặc bao
giờ.”
Vu tam nương không nhìn thấy vẻ kinh ngạc trong mắt Thẩm Hành, bà lấp
lửng đáp: “Cao tuổi rồi, mặc cái gì cũng không đẹp, nhưng mà thấy hôm nay
náo nhiệt như vậy, ta mới mặc bừa.”
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Nàng nói xong cũng nhìn Thẩm Hành một lượt, thấy nàng vẫn mặc bộ đồ vải
thô hôm đó mình đưa cho, đột nhiên giật mình vỗ tay một cái.
“Đúng là ta sơ sẩy, đồ trên người cô nương cũng nên thay rồi. Người trong
thôn chúng ta quen thấy gì mặc nấy, mặc quần áo cũng không để ý nhiều, Phùng
cô nương ở phía đông có kiến thức lắm, trong hòm quần áo chắc còn hai ba bộ
đấy, không bằng chờ lát nữa nương tử sang nhà nàng hỏi thử”.
“Phùng cô nương ở phía đông à?” Thẩm Hành nhìn Vu tam nương: “Là vị
tiểu thư ở cùng huynh trưởng kia sao?”
“Đúng là nàng đấy. Tính tình nàng ấy hơi lạ nhưng cũng khá ôn hòa. Quần
áo của ta và tức phụ Vượng gia thôn tây cũng là nàng cho cả.” Vu tam nương
nói xong thì như nghĩ đến điều gì, đột nhiên ngừng nói: “Nhưng mà nếu nương
tử không thích người này thì không mặc cũng được, nàng xinh như thế mặc cái
gì cũng đẹp hết.”
Thấy bà nói xong thì tiếp tục khách sáo vài câu, sau đó lại đi bắt chuyện với
mấy khách mời khác, để Thẩm Hành tiếp tục suy tư.
Thẩm Hành nhìn bà đã đi xa, trong lòng lại thấy buồn cười.
Người đó là cô nương đầu tiên nàng quen biết từ lúc vừa đến thôn. Hai người
ở chung mới một khoảng thời gian, nhưng vì vị Phùng đại cô nương này vừa ý
Tô Tiểu Vương gia của chúng ta, sau khi nghe nói Thẩm Hành là ‘thê’ của hắn
thì nhìn nàng kiểu gì cũng thấy không vừa mắt, mỗi khi gặp lại khinh thường dè
bỉu, thỉnh thoảng còn tỏ ý chê cười.
Làm Thẩm đại tiểu thư không ít lần muốn hỏi thử, đối phương có phải là
biểu muội thất lạc nhiều năm của Lưu Nhã Quân không, sao cử chỉ diễn xuất gì
cũng giống nhau đến vậy.
Trong thôn này vải vóc kiểu đó cũng khá là hiếm thấy, đa số mọi người vẫn
mặc áo quần loại bình thường, cho nên từ lúc mới đến nàng vẫn thử tìm hiểu
xuất xứ của những món đồ kia.
Không ngờ rằng, nó lại từ tay của vị tiểu thư ‘khinh thường’ nọ, đột nhiên
nàng lại thấy đau đầu làm sao, cũng không biết phải mở miệng hỏi thế nào.
“Xương sườn này không tệ đâu, cô không nếm thử à?” Tô Nguyệt Cẩm bên
cạnh xoay mặt sang hỏi nàng.
Hai người cách nhau gần như vậy, mùi hương nhàn nhạt trên người hắn
thoang thoảng sang nàng đều ngửi được rõ ràng.
Thẩm Hành nghe thế thì khẽ gật đầu, cũng thấy đói bụng thật. Nhưng mà
đũa vừa cầm đến tay mới phát hiện cả bàn tay đã được bao viên chắc chắn, bây
giờ cũng không cầm nổi vật gì được nữa.
Đói bụng mà không thể ăn, và có ăn mà không ăn được đúng là hai khái
niệm bất đồng.
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Tha thiết mong chờ nhìn món ăn trước mặt, nàng nuốt một ngụm nước
miếng: “Lúc ngài băng bó cho ta đã định chờ tới lúc ta ăn cơm sẽ cười có phải
không?”
Tô Nguyệt Cẩm mở to đôi mắt thanh thuần nhìn nàng: “Cô nghĩ ta là người
như vậy sao?”
Đương nhiên là thế!!!
Thẩm Hành yên lặng quay đầu sang chỗ khác, cố gắng không nhìn tới dĩa
thức ăn trước mặt. Nhưng mà hương vị như mọc chân dài ra vậy, cứ cố gắng
chui tọt vào mũi nàng.
Mấy ngón tay lắc lư định thử vài lần mà không được, nàng từ bỏ.
“Há mồm ra.”
Trước mặt đột nhiên xuất hiện một miếng thịt mềm bóng.
Thẩm Hành thoáng sững sờ nhìn sang nam tử thu phong tế nguyệt bên cạnh.
“Không ăn sao?” Tô Nguyệt Cẩm thấy nàng bất động thì lại nhích nhích
chiếc đũa tới bên mép nàng.

Chương 20
Sắc Đẹp Của Thẩm Cô Nương

T

uy thường ngày Thẩm Hành không quá để ý đến cách biệt nam nữ, nhưng

dù gì vẫn là một khuê nữ cô nương, nàng đỏ mặt khước từ: “Không, không cần
đâu, chờ mang về rồi chút nữa ăn cũng được.”
“Tiệc tùng này tan muộn lắm mà?” Trên mặt hắn vẫn hết sức thản nhiên,
không có chút nào nhăn nhó.
Thẩm Hành đưa mắt nhìn miếng thịt mềm mọng ngon lành rồi đành mím
miệng: “Không sao, ta chờ một chút cũng được, cũng không phải quá đói.”
Vừa mới nói xong đã thấy Vu tam nương bưng một bầu rượu tới đây. Bà
nhìn dáng vẻ của “hai vợ chồng son” thì bật cười vui vẻ.
“Tô gia nương tử thẹn thùng gì thế, đều là người một nhà cả mà, nếu tay bị
thương không tiện, thì để phu quân nàng đút, có gì mà e lệ.”
Giọng Tam nương vốn rất lớn, giờ vừa nói xong tất cả thôn dân đang uống
rượu gần bên đều đặt đũa xuống nhìn sang.
“Người trong thôn chúng ta không để ý nhiều thế đâu, lúc phu nhân ta không
thoải mái ta cũng đút cho mà, tiểu nương tử không cần ngại làm gì.”
“Đúng thế, chỉ đút cơm thôi mà, toàn người nông thôn cả, không ai cười
nàng đâu.”
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Tức phụ Vu Thiện Viễn cũng đứng lên gào to: “Hay là muốn chúng ta xoay
mặt qua chỗ khác nương tử mới bằng lòng ăn nhỉ?”
Vừa nói xong cả thôn đều cười lớn.
Thẩm Hành vừa “e thẹn” nghiêng đầu, vừa rất muốn đáp lại một câu: Các
hương thân à, lão nương không phải người lập dị thế đâu.
Nhưng đã ầm ỹ như vậy rồi, nếu nàng vẫn không ăn thì cũng không hợp lẽ.
Một tay khác của Tô Tiểu Thiên Tuế chống dưới cằm, nghiêm nghị nói: “A
Hành, tay ta mỏi.”
Ý là, nếu nàng không ăn, ta không hầu hạ nữa.
“Ăn.” Nội tâm Thẩm Hành chảy ra hai dòng lệ, nàng há mồm cắn một miếng
thịt ngon.
Đáy mắt Tô Nguyệt Cẩm ánh lên nét cười, lại gắp một miếng củ sen nộn cho
nàng.
Rụt rè ấy mà, có lúc lại như mây cuối chân trời, sau khi bị gió thổi đi rồi, thì
không biết lúc nào mới bay trở lại.
Thẩm đại tiểu thư ăn cực kì ngon miệng, thỉnh thoảng còn đưa bàn tay bánh
bao trắng toát vung vẩy: “Ta muốn ăn thịt vụn.”
Hôm nay hắn có vẻ cực kì dễ nói chuyện, mấy đĩa thức ăn trước mặt phần
lớn đều chui vào bụng Thẩm Hành hết, thỉnh thoảng mới tự mình ăn vài miếng.
“Ngài cũng ăn chút đi.” Cái bụng lấp đầy hơn phân nửa, rụt rè đã bay xa của
Thẩm tiểu thư mới chậm rãi bò về, nàng ngượng ngùng nói.
Không nói thì thôi, ngày thường vị này vẫn được người ta hầu hạ, thế mà giờ
múc cơm cho nàng cũng thành thạo đến thế, hay là khi Thánh thượng ốm đau
hắn từng hầu hạ người nhỉ?
Như muốn trả lời nghi vấn của nàng, hắn uống một hớp rượu hoa đào rồi tán
thưởng:
“Cô còn ăn nhiều hơn cả Bạch Thánh Huyên, cũng không kén ăn nữa.”
Thẩm Hành sửng sốt một lúc rồi khiêm tốn thỉnh giáo: “Không biết vị này là
tôn giá trong triều sao?”
Nghe tục danh này thì có lẽ không phải dòng họ hoàng gia nhỉ. Nhưng có thể
được Thiên Tuế gia này hầu hạ, thân phận chắc chắn không hề thấp.
Hình như hắn rất ngạc nhiên khi nàng dùng từ “Tôn giá” này, nhìn nàng
bằng một ánh mắt cực kì quái dị: “Bạch Thánh Huyên là con chồn tuyết mắt đỏ
ta nuôi, ngày thường chỉ thích ăn thịt, chưa bao giờ ăn rau hết.” Ngay cả lúc hắn
tự mình cho ăn cũng rất khó khăn.
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Thẩm Hành cứng ngắc cả người, vậy là vừa rồi Tô Nguyệt Cẩm cho nàng ăn
như nuôi con vật đó.
Nhưng mà, chỉ là một con sủng vật thôi cũng được đặt tên à?!! Nó biết là
đang gọi nó chắc?
Cái nàng không ngờ tới là, vị Bạch Thánh Huyên không chỉ biết tên nó mà
còn biết phân biệt đối xử nữa.
Chẳng hạn như người mới vừa gặp sẽ phải gọi hắn là Bạch đại nhân, hơi
quen thì phải gọi là Bạch tiểu chủ, quen thuộc rồi mới được gọi nó Thánh
Huyên, hoặc là Huyên Huyên.
Lần đầu tiên gặp mặt Thẩm Hành đã bị nó khinh bỉ, cũng bởi vì khi đó nàng
gọi một tiếng: “A Bạch.”
Tiểu tử lập tức trở mặt, suýt chút nữa còn nhào lên cắn chết nàng.
Đương nhiên chuyện này cũng là chuyện về sau.
Lúc tiệc tùng tan cuộc thì trăng đã lên giữa trời, hai người chậm rãi đi bộ về
nhà, nhưng rồi cũng không vội vào nhà mà lại chuyển cái bàn ra sân ngồi ngắm
sao trăng.
Không biết có phải ở nơi đây rời xa náo nhiệt, đêm đen trong thôn núi cũng
sạch sẽ hơn nhiều.
Nếu như có thể, cả đời có thể ở lại thôn nhỏ này cũng không gì không tốt.
Nàng nhìn ánh trăng mờ ảo phía xa xăm, nhẹ giọng nói: “Tam nương nói vải
vóc trên người là do Phùng Tư Trân đưa, ta định ngày mai sẽ tới hỏi một chút.
Có điều nàng ấy vốn không thích ta, nếu lúc về có bị đánh, bạc gọi đại phu phải
trừ nợ đấy nhé.”
Sớm muộn cũng phải rời đi, nhưng mà không tìm được nàng bao lâu, không
biết cha có đi mua bài vị đặt vào từ đường tổ tông chưa nữa.
Hắn nghe xong thì nhìn nàng một cái, có vẻ không hiểu: “Vì sao nàng ấy lại
muốn đánh cô?”
Thẩm Hành thiếu chút nữa đã thốt lên, còn không phải vì ngài họa thủy à.
Lời chưa kịp ra khỏi miệng đã thấy mình không có cái gan tày trời ấy, đành phải
uyển chuyển đáp lời: “Phùng cô nương vẫn để ý ngài. Cho nên nàng ấy không
thích nhìn ta, ca ca của nàng thì không hề tệ, mỗi khi gặp đều tới đánh tiếng bắt
chuyện đấy.”
Nàng nói như xong bỗng nhiên lại ngộ ra.
Cần gì phải đi lấy lòng Phùng Tư Trân, việc này có thể đi hỏi đại ca nhà
Phùng gia mà.
Hai người là anh em ruột, chắc chắn họ phải cùng nhau tới đó, Phùng Tư
Trân biết chuyện, thì ca ca của nàng cũng biết.
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“Nếu không ta hi sinh sắc đẹp, làm quen với anh trai nàng ta đi.” Nàng mặt
mày hớn hở nói, nhìn kỹ còn có mấy phần đắc ý.
Tô Vạn tuế gia vốn đã trôi hồn vào cõi thần tiên, một lúc lâu mới định thần.
“Cô mới nói, cái gì mà sắc đấy?”
“Tư - sắc!!” Nàng tuy chẳng có tài hoa, nhưng tướng mạo vẫn tính là xem
được.
Nhưng vẻ không tín nhiệm trong đáy mắt đối phương lại đả kích nàng ghê
gớm, nàng thoáng cúi đầu đáp:
“Thực ra, ta cũng không xấu đến thế mà.”
Hắn nghiêng đầu sang thật thà nói: “Ngẩng đầu lên ta xem thử.”
Thẩm đại tiểu thư cũng lười so đo với thói quen dê xồm của gã này.
Nàng giương nanh múa vuốt về phía hắn rồi cười đáp: “Ta vốn không xấu
mà.”
Hắn khẽ cười: “Ừ, không xấu.”
Tiếng hừ nhẹ kia còn có chút khàn khàn, không giống như lười biếng, Thẩm
Hành nghe xong lại thấy có mùi trêu tức mình hơn.
Hắn đẹp như thế thì sao mà thấy nàng đẹp được chứ.
Thẩm Hành tự mình an ủi xong thì xoay mặt kéo lớp vải trắng trên tay ra.
Bọc ròng rã một buổi chiều, không chừng đã mọc nấm lên rồi.
“Có muốn ta giúp không?”
Hắn hơi hướng sang bên cạnh, hào phóng hỏi thăm.
Thẩm Hành vốn muốn nói là, vậy ngài có thể giúp sao.
Nhưng vừa mới ngẩng đầu đã đối diện với đôi mắt trong suốt như nước đó.
Hôm nay hắn có uống chút rượu, hô hấp còn phảng phất hương rượu nhẹ.
Nàng bất giác lui về sau một chút: “Ta, tự ta có thể làm được.” Chỉ sợ hắn
nghe được nhịp tim của mình tăng nhanh.
Hình như Tô Nguyệt Cẩm cũng không nghe thấy, hắn đưa tay qua giúp nàng
gỡ ra.
Hai người ngồi rất gần nhau, gần đến mức gió thổi làm tóc hắn quấn quanh
tóc nàng cùng một chỗ.
Thẩm Hành nhìn hai sợi tóc quấn quýt bên nhau kia, thấp giọng: “Tóc của
ngài, chăm sóc tốt thật.”
Nếu không phá hủy bầu không khí này đi, nàng thật sự sợ mình sẽ bị mỹ
nam này mê hoặc mất.
www.vuilen.com

78

Tác Giả: Tô Áng

XỨNG LỨA VỪA ĐÔI

Tô Nguyệt Cẩm nghe vậy thì vuốt mái tóc dài của nàng một lúc, ôn hòa nói:
“So với cô thì đúng là tốt hơn nhiều”.
Nửa cân đối đầu tám lạng, cảm giác ám muội quét một cái sạch sành sanh,
sao có thể phá hủy không khí đến mức này chứ?!
Sáng sớm hôm sau, Thẩm Hành dậy thật sớm, tuy không phải trang điểm
lộng lẫy như trước, nhưng cũng cần chỉnh chu một chút.
Quét nhẹ qua mi, búi tóc buộc lên, giữa tóc mai còn cài thêm mấy chiếc
trâm, nàng tự nhận là nhìn cũng khá.
Tô Tiểu Thiên Tuế vẫn ngồi bên cạnh ngắm nhìn, mãi đến khi nàng ra cửa
mới rì rầm một câu:
“A Hành, cô đi vụng trộm đấy hả?”
Hắn nói cực kỳ tự nhiên, ánh mắt còn có vài phần u oán, Thẩm Hành suýt
nữa đã té ngã ngay trước cửa nhà mình, cứng đờ nhìn hắn nói: “Trộm, vụng
trộm mà đi ban ngày chắc?”
Vừa mới dứt lời lại cảm thấy có gì không đúng.
Nàng là một cô nương chưa gả mà, dù có gặp gõ nam tử cũng có làm sao...
Nói thế không phải tự mình thừa nhận nàng và Tô Nguyệt Cẩm là phu thê à?
Mặt nàng ửng ửng nét hồng, Tô Tiểu Vương gia có vẻ cực kỳ hưởng thụ,
tâm tình vui vẻ xua tay: “Lúc về nhớ tới nhà Tam nương xin cơm đấy.”
Thẩm Hành gật đầu, chạy trối chết.
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