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Phần 5
Chương 21
Thê Không Bằng Thiếp

N

hà của Phùng Tư Trân ở thôn Bác Cổ nằm khuất trong một vùng sơn

nước, số hộ gia đình bên đó cũng không nhiều, nhưng Thẩm Hành chỉ cần
phóng tầm mắt tới đã có thể nhìn thấy nhà nàng ngay.
Bởi vì nằm giữa một khu dân cư mộc mạc, chỉ có nhà người này tường viện
mọc đầy hoa đằng tử, sắc hoa đỏ hồng, cùng với những chiếc lá mơn mởn xanh
non, đúng là danh ngôn phong nhã.
Dọc theo hàng rào gỗ đi vào trong viện, còn chưa kịp vào đến cửa đã nghe
tiếng cãi vã trong phòng.
“Huynh có đi không hả? Sao ta lại có một ca ca như vậy chứ, ở lì trong cái
nơi chim không thèm ị này, hành hạ ta vất vả thì thôi đi, chẳng lẽ còn muốn để
ta cô độc suốt đời nữa chắc?”
Đúng vào lúc này là thời gian thôn dân ra ruộng làm đồng, Phùng gia đại ca
chân đi không tiện, cho nên Thẩm Hành cứ nghĩ lúc này chỉ có mình hắn ở nhà
mà thôi, không ngờ Phùng Tư Trân cũng có mặt, giờ lại không tiện đi vào.
“Huynh nói xem, rốt cục có chịu đi không?”
Phùng Dụ Lăng thở dài một tiếng: “Làm sao mà đi được? Tô công tử cũng là
người đã có vợ rồi, tội gì muội cứ muốn làm mấy chuyện không đâu như thế.
Bây giờ ở thôn trên cũng không làm thế được, tuy ca ca không có tài cán gì,
không thể đưa muội ra khỏi nơi này được, nhưng cũng không thể để muội làm
thiếp cho người khác.”
Hắn nói thẳng thắn như vậy, Phùng Tư Trân cũng không thể phản đối, nàng
nổi giận đùng đùng nói: “Cái gì mà thiếp với không thiếp, chỉ cần có thể ở cùng
Tô công tử, ta chết cũng cam lòng. Huống hồ Thẩm Hành kia nhìn mặt mũi
khắc chồng như thế, đâu có xứng với người trượng phu thần tiên vậy được.”
Thẩm đại tiểu thư vốn không muốn nghe chuyện ở góc tường nhà người ta,
đang nhấc chân chuẩn bị đi. Nhưng rồi lại thấy đối phương đánh giá mình như
vậy, bàn tay bất giác cầm lấy chiếc gương đồng bên hông soi soi.
Vầng trán cao đầy thế này mà, khắc chỗ nào chứ.
Hiếm khi thấy Phùng gia đại ca giảng giải đạo lý: “Tuy tướng mạo của Thẩm
tiểu thư không sánh bằng Tô công tử, nhưng mà nàng ấy cũng là người rất hiền
lành. Sau lưng người khác mà nói thế không phải là điều mà một tiểu thư nên
làm đâu”.
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“Cái gì hiền lành với không hiền lành hả, đó chỉ là giả bộ bề ngoài thôi. Nếu
Tô công tử mà thích nàng thật thì sao hai người đó đến giờ vẫn chưa có con cái
gì. Nếu ta gả sang, sinh ra một nam một nữ, vị trí chính thất kia còn ai ngồi vào
được nữa.” Phùng Tư Trân vừa nói vừa đưa tay lôi kéo ống tay áo của hắn ra
ngoài cửa.
“Huynh giúp ta đi hỏi ý của Tô công tử đi, có khi mọi chuyện dễ giải quyết
lắm đấy.”
Nam nhân mà, có mới nới cũ là chuyện thường tình, nàng không tin mình
không thắng nổi Thẩm Hành kia.
“Tư Trân! Sao muội lại hồ đồ vậy chứ. Hôm qua ăn tiệc muội còn chưa thấy
à, tay Tô cô nương bị phỏng thì tướng công nàng còn tự giác đút cơm, thường
ngày tuy hai người họ ít ra ngoài cửa nhưng đa số thời gian vẫn như hình với
bóng, tình cảm tốt là thế. Dòng dõi chỉ là chuyện sớm hay muộn, muội sao cứ
phải chen ngang làm gì?”
“Huynh thì biết cái gì, người ta vẫn nói thê không bằng thiếp, giờ hắn thích
nàng, nhưng lâu dài thì sẽ chán. Ta trẻ hơn Thẩm Hành, chờ tới khi nàng hoa
tàn ít bướm, còn sợ Tô công tử không thích ta sao?”
Thẩm Hành đung đưa chân trên đống đất, Phùng tiểu thư này có vẻ hiểu rõ
từ ‘Thiếp thị’ nhỉ, một “Chính thất” như nàng đúng là không theo kịp.
Cân nhắc xong, dưới chân cũng bước thêm một bước, Phùng Tư Trân kéo
đại ca của nàng nhanh chân lao ra cửa, hai bên trùng hợp bốn mắt nhìn nhau.
Quả là lúng túng.
Thẩm đại tiểu thư theo bản năng ngước mắt lên nhìn trời, đưa tay lên ôm
ngực cảm thán: “Hôm nay trời đẹp quá a.” Nói xong thì quay người sang bên
tiếp tục tản bộ.
Theo như nàng thấy, tâm sự lần này của Phùng Tư Trân vốn chỉ muốn nói
cho mình huynh trưởng mà thôi, cửa còn đóng kín. Bây giờ thình lình bắt gặp
đương sự của “Gia quyến” ở đây, tất nhiên sẽ thấy không thoải mái.
Cho nên nàng mới hiểu ý rời đi.
Chỉ là nàng đã nguyện ý giả ngu như thế, không có nghĩa người khác cũng
muốn làm theo vậy.
Sau khi Phùng Tư Trân nhìn thấy Thẩm Hành, không những nàng ta không
tiết chế lại mà còn hất hàm lên sai khiến: “Họ Thẩm kia, cô đứng lại đó cho ta.”
Quen với việc mọi người gọi mình là Tô gia nương tử rồi, đột nhiên lại bị hét
tên họ Thẩm, ít nhiều cũng khiến Thẩm Hành bớt u sầu.
Nàng đoan trang mỉm cười: “Phùng tiểu thư gọi ta có chuyện gì không?”
“Ta gọi cô thì có thể có chuyện gì chứ?” Nàng chống nạnh hừ lạnh: “Cô khỏi
cần giả ngu, mấy lời vừa rồi chắc cô đã nghe hết cả, ta cũng không sợ cô biết
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chuyện. Ta nói thẳng với cô, ta phải gả cho Tô công tử, dù cô không đồng ý
cũng thế thôi.”
Thật là khí phách a.
Thẩm Hành nghe lời gật đầu: “Đúng rồi, đây là chuyện của cô, không cần
phải nói trước với ta đâu.”
Ý của nàng là, mỗi người đều có quyền theo đuổi tình yêu, còn đuổi được
không, thì đâu phải chỉ một hai câu mà thay đổi được
Nhưng vẻ bình thản này trong mắt Phùng Tư Trân chính là sự khiêu khích
của người “Chính thất”, nàng ta tức giận hét:
“Ta báo cho cô á? Cần sao? Cô chẳng qua chỉ là cọng hành thôi, cô không
thấy từ khi Tô tướng công nhìn thấy ta rồi lúc nào cũng có mấy phần quan tâm
sao, chắc chắn chàng không hề vô ý với ta.”
Đó là bởi vì mỗi lần cô nhìn thấy hắn đều cố tình chớp mắt, làm hắn tưởng
cô bị thương tật gì.
Thẩm Hành lắc đầu, thực sự không muốn chấp nhặt với người kia, nàng
thành khẩn đáp:
“Đây là chuyện của hắn, nếu Phùng tiểu thư đã tự tin như vậy thì có thể đi
tìm hắn nói chuyện thử xem”.
Việc hôm nay chắc không hỏi được nữa rồi, nàng xua xua tay rồi quay người
đi thẳng, không ngờ vẫn bị đối phương chạy tới cản đường.
“Thẩm đại tỷ lớn hơn ta cũng ba tuổi ấy nhỉ, bây giờ nhìn thì đẹp, chỉ sợ đến
khi năm tháng thoi đưa, không bằng bây giờ tác thành chuyện của ta và Tô công
tử. Sau này hắn có chán tỷ, ta cũng có thể giúp nói thêm vài lời tốt.”
Thẩm Hành nhìn Phùng Tư Trân trang điểm lòe loẹt trước mặt, đúng là một
tiểu cô nương còn tươi roi rói, mặt trắng trẻo, miệng anh đào, đúng là đóa hoa
sen dù trong nước bùn cũng không hề hôi tanh, đúng là tuổi trẻ. Nhưng mà cái
tính điêu ngoa tùy hứng này, thật không tốt một chút nào.
“Nếu Phùng tiểu thư muốn cãi nhau thì e đã tìm nhầm người rồi.”
Nàng tự thấy mình không phải người nóng tính, người bên ngoài nhường
nàng một thước, nàng sẽ nhường người ta một trượng, nhưng sao nàng ta cứ tới
bắt nạt trên đầu nàng vậy chứ.
Không được.
“Làm sao? Cô tính làm gì?”
Phùng Tư Trân nghe nói nàng biết võ nhưng lại chưa từng thấy bao giờ, thứ
hai là vì lần nào gặp mặt Thẩm Hành vẫn rất hiền lành dễ nói, cho nên lá gan
mới lớn lên như thế.
“Tư Trân, muội làm cái gì vậy hả, mau mau tránh ra để Tô nương tử đi.”
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Phùng Dụ Lăng bên cạnh đúng là không nhìn nổi, hắn kéo cái chân bệnh khó
khăn bước tới, lại bị nàng hất tay ra.
“Làm gì à, nếu đại ca không chịu mở lời thì ta phải tự nói rõ. Hôm nay cô tới
làm gì, đâu thể vô duyên vô cớ mà chạy tới đây? Tất nhiên là vì thái độ của Tô
công tử với ta khác lạ, nàng lo lắng, cho nên mới chạy tới thị uy.”
Phùng Dụ Lăng thấy nàng lại muốn tiến lên phía trước, chỉ còn cách ôm chặt
cánh tay nàng lại: “Muội đừng nghịch nữa được không, mau đi về với ta.”
Phùng Tư Trân thấy thế thì đột ngột đẩy hắn ra: “Đồ người què, huynh đau
lòng cho cô ta hả, giúp người ngoài ức hiếp ta, hay là giữa hai người có chuyện
gì rồi?”
Nàng ta càng lúc càng nổi loạn, không tránh được thì định giẫm mạnh lên cái
chân đau của hắn. Chân vừa nhấc lên còn chưa đạp xuống đã bị một ngoại lực
hất văng ngã xuống đất.
“Cô phá đủ chưa, gia giáo ăn xong đi ngoài hết rồi à?”
Thẩm Hành lạnh lùng nhìn nàng.
Người trong thôn đều biết, chân của Phùng Dụ Lăng là vì Phùng Tư Trân
dùng sai thuốc nên mới bị tật như vậy. Hắn chưa từng oán nàng thì thôi đi, nàng
ta còn nhẫn tâm chọc vào nỗi đau của ca ca mình như thế.
Phùng Tư Trân không ngờ rằng Thẩm Hành thật dám động thủ, lúc phản ứng
lại thì định lao lên khóc lóc om sòm.
Nhưng rồi thấy mấy hương dân đi làm về cách đó không xa, nàng ta vội
vàng ngừng lại, xoay mặt khóc ròng: “Mau tới giúp ta với, Tô gia nương tử
đánh người.”
Thẩm Hành thoáng sững sờ, không ngờ người vừa rồi còn đang hùng hùng
hổ hổ, xoay mặt lại đã giả vờ hiền lương.
Tam tẩu Vu gia và mấy người quen biết cũng vội vàng xông tới, hét lên: “Có
chuyện gì vậy?”
Thẩm Hành còn chưa kịp há mồm, đã thấy Phùng Tư Trân gào khóc thảm
thương: “Tam nương, Tô nương tử đánh ta.”

Chương 22
“Các Con Cháu” Được Bảo Vệ

P

hùng Tư Trân nằm thẳng trên đất không chịu đứng lên, còn tỏ vẻ đáng

thương kéo tay Vu gia nữa.
“Vừa rồi Tô nương tử lại đây nói muội quyến rũ Tô tướng công nhà nàng,
còn giơ tay đánh muội không cho ai giải thích nữa. Mấy tỷ cũng biết thân thủ
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của nàng mà, làm sao mà tay muội chống nổi, ca ca muội vội vã từ trong nhà
chạy ra giúp đỡ, cuối cùng cũng bị nàng ta đẩy ngã, tam nương cứu muội a.”
Mấy người phía sau cũng lục tục đi tới, thấy tiểu cô nương kia khóc khàn cả
giọng, họ quay sang chất vấn Thẩm Hành: “Tô gia nương tử làm cái gì thế, đều
là người nông thôn cả, tội gì lại gây tổn thương hòa khí như thế, dù thế nào cũng
không nên ra tay đánh người vậy được.”
Trong lúc Tô Nguyệt Cẩm hôn mê, dược liệu trên ngọn núi cao bên cạnh đều
do Thẩm Hành nhảy lên hái xuống, cho nên không ít người được chứng kiến
khả năng.
Hơn nữa Phùng Tư Trân có ý với Tô tướng công là chuyện ai ai cũng đều
ngầm hiểu. Cứ suy bụng ta ra bụng người thì biết, nào có vợ nhà ai đồng ý cho
người khác thương nhớ tướng công nhà mình, bởi vậy có khi là do nàng làm
thật.
Một bên động viên Phùng Tư Trân vừa ‘bị bắt nạt’, một bên mồm năm
miệng mười nói: “Tô nương tử đúng là quá đáng, nhìn cứ tưởng nàng là người
hiểu biết chữ nghĩa, sao lại chấp nhặt với tiểu cô nương như vậy?”
“Đúng đấy, Tư Trân tuy có hơi tùy hứng nhưng bản chất cũng khá tốt, có
chuyện gì thì cùng ngồi xuống chuyện trò, hà tất phải làm đến tình trạng này.”
Lần đầu tiên trong đời Thẩm Hành được nếm trải cảm giác dù có trăm cái
miệng cũng không cách nào bào chữa được cho mình, nhất thời cũng không biết
phải nói gì thêm, sau khi Phùng Tư Trân nhận được sự đồng tình ủng hộ của
mọi người, nàng lại âm thầm tính kế. Người đang nằm bẹp đột nhiên bò dậy lao
vào hồ nước, miệng lại la to: “Chuyện náo động này giờ ai ai cũng biết, sau này
sao ta lập gia đình nổi, không bằng chết quách đi cho rồi.”
Mọi người không ngờ tính của nàng lại ‘mạnh bạo’ đến vậy, vội vàng chạy
tới động viên.
Thẩm Hành lạnh lùng nhìn nàng một cái, cũng lười phải xem thêm, Vu tam
nương đứng bên đẩy đẩy nàng, tận tình khuyên nhủ khuyên: “Tốt xấu gì cũng là
do cô động tay trước, giờ chuyện đã vậy, cô cũng nên đến kéo nàng ấy lên đi,
không nên cứng nhắc như thế.”
Kéo cái gì mà kéo, hồ nước kia còn chưa đến cổ nàng đâu.
Thẩm Hành hít sâu một hơi, rốt cuộc vẫn phải đi tới trước kéo người kia, nhỏ
giọng nói: “Trình diễn như thế là được rồi đấy, còn chờ thế nào nữa?”
Phùng Tư Trân liếc nàng một cái rồi lại quẫy đạp kinh dị hơn xưa.
Vu Vượng gia vốn đã không thích cách làm người của Phùng Tư Trân, bà
bực bội xoay mặt sang hỏi Phùng Dụ Lăng: “Là Tô nương tử động tay trước
sao?”
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Bà có tiếp xúc với nàng ấy vài lần, con người này hiền lành là vậy, ngày
thường vẫn luôn tươi cười vui vẻ với người khác, sao có thể đánh người không
kể đúng sai thế được.
Thẩm Hành nghe thế cũng xoay mặt nhìn về phía nam tử trong sân, tất nhiên
nàng cũng hi vọng người kia sẽ nói lời phải trái.
Tầm mắt của Phùng Dụ Lăng liếc về phía muội muội của mình và Thẩm
Hành, sau một thoáng bồi hồi giãy dụa trong đáy mắt, hắn thở dài một hơi.
“Giống như chư vị đã thấy thôi, là Tô gia nương tử động tay trước, chỉ là
Phùng mỗ cũng không trách nàng, chỉ hận mình không thể quản giáo muội muội
tốt hơn.”
Một câu nói hết sức đường hoàng, vừa chính nghĩa vừa nghiêm nghị, còn
góp phần bù đắp lại mặt mũi của Phùng gia.
Thẩm Hành mím môi.
Quả thật, ca ca nào mà chẳng bảo vệ em mình. Bọn họ được cha mẹ sinh ra,
lớn lên vững vàng trong cánh chim bảo bọc của các bậc tiền bối, nhưng xưa nay
nàng vẫn không ngờ rằng, nuông chiều đến vậy có thật là vì muốn tốt cho con
em mình hay không.
Với những người vừa đáng thương vừa đáng hận đến vậy, nàng chỉ muốn nói
bốn chữ, đi chết quách đi.
Nàng giúp hắn ra mặt đúng là phí công phí sức mà.
Lời nói của Phùng Dụ Lăng như thể một liều thuốc an thần cho muội muội
của mình, Phùng Tư Trân quẫy đạp càng thêm khí thế, nàng cao giọng hét:
“Trời đất chứng giám a, Phùng Tư Trân ta có ý với Tô công tử, nhưng vẫn luôn
lặng lẽ giấu kín trong lòng. Bây giờ lại bị mụ đàn bà hung hãn này chà đạp như
thế, ta biết sống sao đây? Còn nam tử nhà ai dám cưới ta nữa, ta chết cho rồi”.
Lý do này hay thật, muốn nhân cơ hội này gả cho người chắc.
Mặt Thẩm Hành vẫn cực kì bình tĩnh, nàng ghé sát vào tai nàng ta, nhỏ nhẹ
nói: “Ta hiểu ý của cô rồi. Chỉ là nếu Phùng tiểu thư đã gọi ta một tiếng đại tỷ,
người trưởng bối này cũng không thể không dạy dỗ lại cô được. Nằm mộng ban
ngày như thế thì vui thật, nhưng mà hiện thực nghiệt ngã, nếu không tỉnh ngộ e
lại càng nguy hiểm.”
Phùng Tư Trân trừng nàng: “Cô có ý gì?”
“Vô vị.” Nàng mỉm cười: “Ý là trời nóng quá, ta đưa cô xuống nước cho
thanh tỉnh đầu óc.”
Dứt lời, cổ tay khẽ chuyển, nàng đẩy thẳng nàng ta về phía lòng sông.
Làm người tốt thì nàng không biết cách. Nhưng mà làm người ác thì lại dễ
vô cùng. Tưởng nàng dễ ức hiếp chắc?
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Tất cả thôn dân ở đây đều không ngờ Thẩm Hành lại ném Phùng Tư Trân
xuống sông giữa mắt bàn dân thiên hạ như thế, lúc phản ứng lại thì mọi người
vội vàng xông tới cứu.
Trong khoảng thời gian ngắn, tiếng gào khóc thanh, tiếng la hét ầm ĩ, náo
nhiệt hơn cả chợ.
Giữa lúc ầm ĩ, cũng không biết ai rảnh rỗi chê chuyện còn chưa đủ lớn, chạy
đi gọi trưởng thôn Bác Cổ tới xem.
Vị này tuy già nhưng vẫn còn rất linh hoạt, uy tín trong thôn cũng cực cao,
ông cầm cái gậy gỗ trầm gõ rầm rầm trên mặt đất, mọi người nín im thin thít.
Ông nhìn Thẩm Hành, rồi nói từng chữ một: “Tô gia nương tử đánh người
trước, ý đồ làm hại tính mạng người ta, đưa nàng đến từ đường hối lỗi.”
Lúc ông nói câu này, có một cục đờm nghẽn cứng trong cổ họng, không lên
không xuống, Thẩm Hành nghe mà cũng thấy đè nén theo.
Nhưng mà lời nói này còn uy tín hơn cả lời của Huyện thái gia. Ông vừa nói
xong đã có người tiến tới lôi cổ nàng đi.
Thẩm đại tiểu thư lần đầu tiên phạm phải sai lầm, nhưng lại quỳ ở một từ
đường không phải là từ đường tổ tông nhà mình.
Tuy không bắt nàng quỳ, nhưng bốn phía lại không có lấy một cái ghế,
chẳng khác giam cầm là bao.
Căn phòng nhỏ tối thui, phòng ốc cũ nát đã nhiều năm, quay sang là một
đống bài vị tổ tông không quen không biết, nàng cũng chẳng biết làm sao mà
chào hỏi với mấy thứ kia.
Sau khi ông lão nọ ném nàng ở đây thì lại run run rẩy rẩy quay trở lại. Bước
đi lay qua lay lại khiến cho nàng lấy làm hổ thẹn, chỉ sợ ông nửa đường đoạn
khí mà thôi.
Việc ngày hôm nay đúng là uất ức. Nếu nàng không tự bước vào đây, những
người bên ngoài sao mà ép được. Chỉ là nàng và Tô Nguyệt Cẩm xui rủi mà tới
đây, tất cả đều là nhờ các hương thân giúp đỡ, giờ ra tay với họ, nàng cũng thấy
có lỗi với lương tâm của mình.
Khi trăng lên giữa trời, cửa bị đẩy ra, mùi cơm cũng theo đó phảng phất vào
phòng.
Thẩm Hành nhíu mắt, vốn cứ nghĩ sẽ nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú kia, nhưng
hóa ra người đi vào lại không phải là Tô Nguyệt Cẩm.
“Tam nương?” Nàng nhìn bà đờ đẫn.
Vu tam nương và nàng là láng giềng quen thuộc, tuy không ủng hộ cách
hành xử của nàng hôm nay, nhưng bà vẫn quan tâm tới nàng hơn. Bà thở dài
một tiếng rồi lấy hộp thức ăn ra.
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“Đói bụng không?”
Viền mắt Thẩm Hành ửng đỏ, dù không quá oan ức, nhưng ánh mắt của tam
nương lại khiến nàng tủi thân khinh khủng.
Đói bụng cả ngày giờ lại có người quan tâm, lòng nàng ấm áp hẳn lên.
Vò vò góc áo một lúc, nàng lại cười: “Nghe bà nói là thấy đói bụng rồi”.
“Thôn Bác Cổ chúng ta không có nhiều quy củ như những nơi khác, lần này
trưởng thôn hơi nặng tay với cô, cô cũng đừng trách ông. Cuộc sống của chúng
ta hòa bình vui vẻ như thế cũng là nhờ có ông ấy duy trì, giờ cô bị phạt ở đây ba
ngày cũng là nhẹ lắm.”
Thẩm Hành nhai cơm, không muốn giải thích thêm làm gì, chỉ yên lặng gật
gật đầu.
Tam nương đi rồi, trong phòng lại yên tĩnh như trước, nàng ngước mắt nhìn
lên ánh trắng mờ ảo bên ngoài, không biết vì sao trong lòng lại thấy cô đơn.
Đêm đó, nàng không hề ngủ, khó chịu nằm trong góc tường suốt một buổi
tối.
Mấy bữa ăn tiếp theo đều do tam nương đưa đến, Thẩm Hành chọc chọc
chiếc đũa vào hộp thức ăn, không nhịn được hỏi: “Người nhà của ta đang bận
à?”

Chương 23
Ta Khách Khí Đấy

T

hực ra nàng muốn hỏi là, Tô Nguyệt Cẩm chết giẫm ở đâu rồi? Tốt xấu gì

cũng là đồng bọn cùng chung hoạn nạn, sự tình náo động đến mức ấy, về tình về
lý đáng lẽ hắn cũng nên đến từ đường thăm hỏi nàng một chút chứ.
Nàng nghĩ có lẽ nguyên nhân khiến lòng mình không thoải mái là đây. Châu
chấu trên cùng một sợi dây thừng, một con bị què chân rồi, con kia cũng còn
biết cùng chăm sóc. Thế mà khi nàng bị nhốt lại ở đây, thậm chí ngay cả cơm
hắn cũng lười đưa sang.
Dường như tam nương cũng biết nàng sẽ hỏi điều này, khuôn mặt bà hiện ra
vẻ lúng túng, ấp úng nói: “Tô tướng công bận thì cũng không hẳn là bận, chỉ là
vết thương ở chân hắn chưa lành hẳn, không tiện đi đường xa, cho nên mới làm
phiền ta đưa đến.”
Từ từ đường đến nơi nàng nơi sống chỉ cách một đoạn đường, cái lý do qua
loa lấy lệ này đúng là gượng ép quá.
Nàng cười cười, rất thông minh gật đầu: “Cũng đúng, chân của hắn đã lành
hẳn đâu.”
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Dù Thẩm Hành không hỏi nữa nhưng Vu tam nương lại thấy bất bình thay
cho nàng.
Hơn nữa vốn bà đã là người không thể giấu diếm được chuyện gì, không
đành lòng mở miệng khuyên: “Tô nương tử phải nghĩ thoáng lên đi, có một số
việc nữ nhân chúng ta không thể chi phối được. Nam nhân mà, ai mà không
vậy.”
Thẩm Hành không hiểu rõ ý của bà, nàng ngạc nhiên hỏi: “Từ trước đến nay
tam nương vẫn luôn nói chuyện lưu loát, sao hôm nay lại ấp a ấp úng thế, rốt
cuộc đã xảy ra chuyện gì rồi?”
“Có thể xảy ra chuyện gì chứ?” Vu tam nương nhìn dáng vẻ ngốc nghếch
của nàng, bất giác thở dài.
“Sau khi cô bị giam xong, Phùng Tư Trân trực tiếp kéo ca ca của nàng đi tìm
Tô tướng công, gào khóc nói muốn hắn phải nạp nàng làm thiếp, náo động đến
cả thôn. Lúc đó ta không để ý, cô và Tô công tử kiêm điệp tình thâm, hắn tất
nhiên sẽ không đồng tình, cho nên không thấy chuyện này có gì to tát.”
“Có điều hai ngày nay, hắn dặn ta đưa cơm cho cô, còn mình lại sáng tối ở
cùng với nàng ta. Tối hôm qua ta còn trông thấy phòng cô sáng đèn, cũng không
biết hai người hàn huyên chuyện gì mà lúc Phùng đại cô nương đi ra mặt mày
cười tươi như hoa, xem ra đã giải quyết xong rồi.”
“Ta nói ra cô đừng tức giận, Tô công tử khôi ngô tuấn tú, sau khi chuyện này
xảy ra, hắn cũng biết thời biết thế, dẫu sao cô cũng là chính thất, nàng ta dù có
vào cửa nhưng vẫn phải gọi cô một tiếng chủ mẫu.”
Vu tam nương nói xong đã lâu mà vẫn không nghe thấy Thẩm Hành đáp lời,
bà đang chuẩn bị ngẩng đầu thì bỗng nghe thấy tiếng bát sứ vỡ vụn vang lên.
Thẩm Hành nhìn những mảnh vỡ trên nền đất, vô cùng dịu dàng nói:
“Hóa ra là như vậy, được lắm, được lắm.”
Nam nhân tam thê tứ thiếp vốn là chuyện bình thường. Thôn Bác Cổ dù cách
xa trần thế nhưng trong thôn số nhà có thiếp thị cũng không hề ít.
Cùng là nữ nhân, Vu tam nương có thể cảm nhận được sự uất ức của Thẩm
Hành, dù sao nàng cũng vì người này mới phải đến đây hối lỗi, dù có muốn
cưới ai đó vào cửa thì cũng không nên cưới vào lúc này.
Nghĩ như vậy, mỗi lần đưa cơm bà đều dồn hết tấm lòng, ngoài bữa ăn chính
còn làm thêm vài món điểm tâm nho nhỏ.
Làm hại mỗi lần Thẩm Hành nhìn bà đều phải trưng ra dáng vẻ khuê phòng
oán phụ, vẻ mặt ai oán, nếu không sao dám hưởng thụ đãi ngộ đó được.
Kỳ thực nàng cũng không thấy thoải mái lắm. Chỉ có điều suy nghĩ đó khác
hẳn với ý nghĩ của Vu tam nương.
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Từ cách nói chuyện của huynh muội họ Phùng, không khó để nhận ra hai
người này chắc chắn không phải người của thôn Bác Cổ mà là đi lạc vào thôn,
nhất định phải có cách để đi vào.
Lần trước nàng chưa kịp “khoe khoang sắc đẹp” đã bị giam vào từ đường,
Tô Nguyệt Cẩm đương nhiên sẽ nghĩ biện pháp kế tiếp để điều tra.
Phùng Tư Trân chủ động tới cửa, vốn đã gãi đúng chỗ ngứa, hơn nữa với
tâm tư của nàng ta đối với Tô Vạn tuế gia, khả năng moi được tin tức chắc chắn
sẽ dễ hơn so với nàng.
Nàng hiểu ý hắn.
Có điều vừa nghĩ tới hình ảnh nữ nhân xảo quyệt kia ngồi bên cạnh Tô
Nguyệt Cẩm, nàng đã thấy trong lòng khó chịu lắm rồi.
Nếu đổi nàng ta thành người khác, chắn chắn nàng sẽ không như vậy.
Nàng cực ghét Phùng Tư Trân.
Thẩm đại tiểu thư trầm ngâm suy tư, ấy thế mà chẳng thông suốt được
chuyện gì, vẫn một múi bế tắc khó chịu.
Dù có phải dụ dỗ mụ đàn bà chanh chua kia thì cũng nên tới thăm nàng một
chút chứ, đây lại không thèm quan tâm, thật không nghĩa khí.
Vào lần đưa cơm cuối cùng, Tam nương tận tình khuyên nhủ nàng thêm lần
nữa: “Tiểu Hành à, ngày mai cô được thả ra chớ nên đi gây sự nữa, không tốt
với cô đâu. Nếu còn bị bắt lại, e chừng phải bị giam tới cả năm lận đấy.”
Trưởng thôn vẫn xử lí theo nguyên tắc, sai lầm nhỏ trị nhỏ, sai lầm lớn trị
lớn. Với tính cách của Tô nương tử, khó tránh khỏi lại phải chịu thiệt thòi.
Thẩm Hành không biết vì sao tam nương nhất định phải dùng từ ‘Thả ra’,
động từ như vậy rất dễ gây tranh cãi, nhưng nói chung suy nghĩ đó cũng giống
với dự tính của nàng.
Thẩm Hành đàng hoàng đáp lời: “Thả ra rồi ta sẽ không đánh nàng nữa.”
Sau khi Vu tam nương đi, Thẩm Hành mới sờ soạng trên nền từ đường.
Nàng cũng không biết mục đích của hành động này là gì, chỉ biết có âm thanh
nào đó trong lòng đang thúc giục nàng làm vậy.
Nếu Phùng Tư Trân nhất định phải vào cửa làm thiếp mới bằng lòng tiết lộ
vị trí kia thì nhất định nàng sẽ đánh nàng ta.
Trong căn phòng đen thùi lùi, ánh trăng dừng trên khung cửa sổ, nàng nằm
trên mặt đất ẩm ướt, tứ chi mất hình tượng giang ra thành hình chữ ‘Đại’ thật
lớn.
Tay chân trên dưới run run, tưởng tượng mình như một con ếch uống nhầm
thuốc.
Nếu mà có ai tới thật, nàng sẽ lý giải là vì ăn no rửng mỡ.
www.vuilen.com

89

Tác Giả: Tô Áng

XỨNG LỨA VỪA ĐÔI

Đúng lúc này, Tô Tiểu Thiên tuế đẩy cửa ra.
Sau khi nhìn thấy hình dạng “vô cùng thê thảm” này của nàng, trong đôi mắt
ai đó hiện ra sự sững sờ hiếm thấy. Hắn cẩn thận cúi thấp đầu quan sát, xác
nhận được “đồ vật” trước mắt này đúng là Thẩm Hành thì người kia mới bằng
lòng nhấc chân đi tới.
Thân thể Thẩm đại tiểu thư đột nhiên cứng ngắc, nàng từ từ ngồi dậy, cố
gắng lấy một dáng vẻ hết sức tự nhiên ngồi xổm xuống góc tường, rồi vùi đầu
vào trầm tư.
Trong lòng buồn phiền sục sôi chỉ muốn khóc thét lên thôi.
Tư thế mà nàng vừa mới bày ra kia sao mà không có lỗi của cha nàng được!!
Tốt xấu gì cũng phải gõ cửa cái chớ?
Căn phòng im ắng, trong không khí lan tỏa mùi xạ hương thoang thoảng,
nàng biết chỗ hắn đứng cách nàng không xa.
Mũi khẽ hít một hơi, không có hương hoa loa khèn nồng nặc chết người của
Phùng Tư Trân. Tâm tình phức tạp mới hơi thả lỏng hơn một chút, nhưng lại
không biết phải mở miệng nói gì, cho nên cứ thế quay lưng ra ngồi nghịch đất.
“A Hành.”
Một lúc lâu, nàng nghe tiếng hắn gọi mình, ngữ điệu ấm áp như kéo theo cả
vẻ lấy lòng.
Thẩm Hành không xoay người, nhẹ nhàng “Ừ” một tiếng.
Thực ra nàng muốn nói là, nếu như ngài muốn giải thích với ta thì nói đi, ta
biết ngài tiếp xúc với Phùng Tư Trân là vì muốn tìm ra tin tức mà.
Nhưng rồi nàng lại thấy lời này cực kì quái dị, cho nên bèn ngừng lại.
Nhưng rất nhanh sau đó nàng phát hiện mình đã đoán sai rồi, bởi vì nguyên
nhân đối phương muốn lấy lòng nàng là vì chuyện khác.
“Ta muốn ăn hộp điểm tâm của cô.”
Thẩm Hành bất giác quay đầu, thấy hắn đang nhìn hộp điểm tâm trên bàn
hoa quế, đúng là cái đồ không tim không phổi mà.
Vứt nàng ở từ đường ba ngày, đến một câu an ủi tối thiểu cũng không có,
vừa gặp mặt đã muốn ăn điểm tâm của nàng?
“Vương gia muốn ăn gì thì ăn, cần gì phải trưng cầu sự đồng ý của ta.”
Nàng trừng mắt nói vô cùng khách khí, nhưng trong lòng lại hận không thể
nhào tới cắn hắn một cái.
Tô Vạn tuế đúng là kẻ vô tâm, nghe nàng nói thế thì hắn cũng gật đầu, coi
như là thật, bắt đầu cầm điểm tâm lên ăn.
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Ăn đến viên cuối cùng, hắn cắn nửa cái, hình như rốt cục cũng nhớ ra trong
phòng còn có một người sống đang tồn tại.
Thế là ai kia “hào phóng” hỏi nàng: “Cô muốn ăn không?”
Thẩm Hành nghiến răng nghiến lợi mỉm cười, vốn đang định nói: “Ta không
ăn, lão nhân gia ngài thích thì ăn hết đi.”
Nhưng rồi lại không ưa cái tính kiêu ngạo của người nào đó, nàng bèn sửa
lời: “Ta ăn.”
Có lẽ hắn cũng không nghĩ tới nàng sẽ đói bụng ăn quàng như vậy, trong mắt
Tô Tiểu Thiên tuế hiện ra thoáng do dự lạ lùng, nhanh chóng thu tay lại: “Ta
khách sáo hỏi thôi.”
Nửa viên còn lại, cũng tiến vào bụng hắn.
Có thể giết hắn không? Có thể không hả trời?!!
Nước mắt Thẩm Hành sắp dâng lên, nàng không muốn tiếp tục để ý người
này nữa đâu.
Có điều hắn cứ như người không liên quan, bước lên phía trước kéo nàng.
“Ta tìm được lối ra thôn rồi, cô đi theo ta.”

Chương 24
Sắc Đẹp Của Tô Vạn Tuế

N

ếu không phải nàng lo cha mình ở ngoài kia vội vàng tự sát, chắc chắn

nàng sẽ không đi cùng hắn.
Nếu không phải nàng lo sau khi hắn đi rồi không có nhà nào chịu dùng nàng,
nàng cũng là sẽ không đi cùng hắn đâu.
Nếu không phải...
Trong lòng Thẩm đại tiểu thư thao thao bất tuyệt một chuỗi “Nếu không phải
là”, bằng không nàng sẽ rất khó thuyết phục bản thân khi không phân rõ giới
hạn với hắn.
Ngay khi trước ra ngoài, hắn lại công khai kéo góc tay áo của nàng, vẻ mặt
đầy chấp nhận.
Rốt cục hắn có biết hai chữ “trinh tiết” viết thế nào không thế?
Nàng oán thầm, cũng không nhớ đã liếc sau lưng hắn bao nhiêu cái.
Người kia vẫn chậm rãi bước đi, thình lình hắn quay lại nói: “A Hành, đừng
học cái bộ dạng ngốc nghếch của Phùng Tư Trân nữa, nhìn xấu lắm.”
Người này có mắt sau lưng hả?
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Chỉ là nhắc tới Phùng Tư Trân, nàng bất giác lại lườm thêm cái nữa, nhỏ
giọng lầm bầm: “Ngài nhớ kĩ cái tên này nhỉ.”
Nàng nhớ ngay cả tiểu ca bưng trà dâng nước bên cạnh hắn sáu năm, mỗi lần
gặp gỡ hắn vẫn hỏi lại một lần: “Cậu mới tới đây hả? Tên là gì.”
Ngay sau đó mỗi lần tiểu thị vệ nhìn thấy hắn đều phải nói một câu: “Vương
gia, nô tài tên là Phượng Trúc.”
Quả nhiên nam nhân này toàn trọng nam khinh nữ trong vấn đề con nối dõi,
còn những chuyện khác toàn là ngược lại.
“Ta thích nhìn vẻ dở khóc dở cười của Phượng Trúc thôi.”
Như thể biết nàng đang suy nghĩ điều gì, đột nhiên Tô Nguyệt Cẩm lại trả lời
một câu như vậy.
Dáng vẻ bưng chén trà ngây ngốc đó rất đáng yêu a.
Thẩm Hành bái phục.
Nàng vân vê góc áo rồi từ tốn nói: “Ngài thích trêu chọc người khác vậy à.
Phùng Tư Trân cũng khá ngốc, chắc mấy ngày qua ngài thấy thú vị lắm nhỉ.”
Tô tiểu vương gia nghe xong cũng suy nghĩ một hồi, gật đầu chắc nịch:
“Cũng có chút chút, nàng ta còn biết khóc lóc om sòm hơn cô đấy.”
Hắn ở kinh thành đã lâu, trong các nữ tử đã gặp thì một người đanh đá như
thế quả là mới mẻ.
Thẩm Hành vốn chẳng vui vẻ gì, hơn nữa giọng điệu hắn còn có phần “tán
thưởng”, nàng nhấc hàm lên đáp: “Sao ta dám so với Phùng đại tiểu thư chứ,
người ta vẫn nói tĩnh như xử nữ, động như thỏ chạy. Thẩm Hành tự thấy, bản
lĩnh bực này phải học đến một vạn tám ngàn năm đấy.”
Nàng nói xong lại rầu rĩ cúi đầu.
Bọn họ vốn đâu phải phu thê chân chính, mấy lời oán giận như thế sao mà
nói được. Nhưng trong lòng nàng lại thấy lạ lùng, không dễ chịu chút nào.
Tiếng bước chân phía trước ngừng lại, hắn nhìn nàng, như cười như không
nói: “A Hành, cô ăn giấm chua đấy hả?”
Thẩm Hành đỏ mặt, tự nhiên lại bị nghẹn lời.
“Ta chỉ hàn huyên với nàng ta vài câu, những ngày gần đây toàn bận rộn tìm
đường ra cả đấy.” Hắn đưa tay vuốt ve mái tóc dài của nàng, nhẹ nhàng như dỗ.
Từ đường lạnh lẽo như thế đúng là làm khó cho nàng.
Câu này... là giải thích?
Nàng thoáng dịch đầu ra, lắp ba lắp bắp nói: “Không thể nào, chẳng qua là vì
ta không thích Phùng Tư Trân thôi.”
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Hình như là không vui vì nàng né tránh, Tô Tiểu Thiên tuế thoáng cau mày,
có phần bất mãn. Khuôn mặt đó thực sự quá đẹp, dù như thế vẫn chỉ như giận
dỗi mà thôi.
Thẩm Hành không thể không thừa nhận, sắc đẹp này chắc chắn là đáng ngắm
hơn cả mình.
Thấy hắn tiến gần mình hơn một chút, tâm trạng nàng lại bối rối hơn.
Cũng may hắn tới gần chỉ để kéo sợi tóc dài ra, còn thật lòng đề nghị:
“Tóc này nên sớm gội đầu đi.”
Chẳng thơm chút nào, quan hệ hai người khá tốt hắn mới nhắc nhở nàng đấy.
Rốt cục Thẩm đại tiểu thư hiểu ra rồi.
Nàng run rẩy nắm chặt quả đấm, không biết có phải kiếp trước nàng tội ác
tày trời đi trêu ghẹo khuê tú của Tô Nguyệt Cẩm hay không. Nếu không sao ông
trời lại không chịu mở mắt ra như thế, kiếp này lại phái hắn đến chỉnh nàng.
Chỗ Phùng Tư Trân nói một nơi rừng cây um tùm lá, đan xen là mấy cành
cây già chằng chịt và cỏ dại rậm rạp, nhìn rất hoang vu.
Lúc Thẩm Hành đi hái thuốc đã từng qua nơi này, chỉ là lúc đó nàng quá sức
vội vàng, người bên ngoài kiểm tra cũng gắt nên nàng không chú ý.
Bây giờ đang là cuối thu, là thời điểm lá rụng khắp bề, nhưng lá cây ở đây
lại khô héo như trời rét đậm.
Nàng nhặt một chiếc lá lên nhìn, vừa định nói với Tô Nguyệt Cẩm: “Sao lá
này kì lạ vậy.” Thì lại ngửi được một mùi thơm phảng phất.
Hương thơm kia rất nhạt, như mùi hương hỏa cúng bái trên bàn thờ, nhưng
thoáng qua như thế càng thêm kì lạ.
Nàng nín thở theo bản năng, định lấy tay bịt mũi nhưng vẫn chậm hơn một
bước.
Cảnh tượng trước mắt dần trở nên mơ hồ, cành cây khô héo như đột nhiên lại
dài ra nhanh chóng.
Mấy rễ cây chôn sâu ở đất như nhấc lên cao, lao tới phía nàng.
Không còn suy tư thêm được nữa.
Nàng rút ra cây trường kiếm bên hông chống xuống, nhưng nhánh cây kia
như làm bằng đá vậy, chặt sao cũng không chịu đứt.
Nàng cực kì buồn bực, động tác xuất kiếm cũng hỗn độn hơn xưa.
Bốn phía mờ mịt u ám, nàng không tìm được vị trí của Tô Nguyệt Cẩm, chỉ
còn một đường tránh né về phía sau.
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“Chạy về hướng bắc.” Trong đầu đột nhiên vang lên tiếng động, nàng không
biết đó là ai, nhưng trực giác lại tin là thật.
Bước chân quẹo thật nhanh, nàng thấy khu rừng rậm phía bắc có một điểm
sáng.
Là nơi đó!!
Cành khô, cây mây, cả khu rừng rậm phảng phất mùi mục nát. Chưa bao giờ
Thẩm Hành gặp tình cảnh như vậy, chỉ có thể nghe theo âm thanh trong lòng,
chạy về phía ánh sáng kia. Lúc sắp lao được đến nơi kia, đột nhiên cả người
nàng lại bị ôm ngang lấy.
Nàng cố sức giãy giụa, nhưng rồi lại nghe thấy tiếng Tô Nguyệt Cẩm nhẹ
nhàng động viên.
“A Hành, là ta.”
Mùi thơm như lan như xạ dịu dàng quen thuộc, nàng lo lắng kéo hắn nói:
“Nhanh đi theo ta.” Nhưng đã muộn mất rồi, mấy cây mây phía sau vừa đuổi
tới.
Hắn vẫn không động đậy, lấy từ trong tay áo một chiếc lá lục thảo ra, nhóm
lửa. Thứ này dùng để tỉnh thần, trên người hắn vẫn mang theo một ít.
Đầu óc hỗn độn dần tỉnh táo, Thẩm Hành sững sờ nhìn cảnh tượng trước
mắt, sau lưng nàng làm gì có cây mây nào đâu, rõ ràng vẫn như lúc đầu họ đến,
cắm sâu dưới đất, không hề di chuyển.
Nơi bị mấy cây mây đánh vào người cũng không một vết thương, thậm chí
ngay cả vải áo cũng không hề ngổn ngang một chút.
Nàng lại nhìn về phía ánh sáng kia, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.
Nơi đó, là vực thẳm! Mà nàng chỉ cần bước nửa bước nữa thôi là bước đến
bờ vực. Nếu không phải Tô Nguyệt Cẩm kéo nàng đúng lúc, chỉ sợ nàng đã té
xuống rồi.
“Rốt cục chuyện này là sao?” Nàng khiếp sợ nhìn hắn. Ở trong khu rừng có
yêu vật hay sao chứ?
“Là đằng tảo.” Hắn khẽ vuốt lưng nàng, chỉ vào mấy chiếc lá rụng cách đó
không xa: “Đây là một hương liệu cổ, dù không cần đốt lên cũng sẽ tỏa mùi
thơm. Người ngửi được sẽ cực kì nóng vội, nảy sinh ảo giác. Mấy nhánh mây sẽ
chỉ dẫn nơi có mùi hương mạnh nhất, vì thế người đó sẽ bất giác chạy tới hướng
này.”
Thẩm Hành nhìn một đống lá khô trên vách đá cheo leo, lá xếp chỉnh tề,
ngay ngắn bày ra ở đó, chắc chắn là do có người cố ý đặt lên!
Nếu suy luận không sai, vách núi ở đầu kia chính là lối ra.
Nhưng mà: “Vừa rồi ngài không ngửi được sao?”
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Tại sao chỉ có mình nàng nảy sinh ảo giác?
Hắn vuốt vuốt mấy chiếc lá cây: “Ta không sợ cái này, từ lúc còn bé Mẫn
quý phi đã cho ngửi hơi nhiều”.
Không chỉ hương liệu này mà còn đủ loại độc thảo khác, chỉ cần không ăn
nhiều sẽ không chuyện gì xảy ra.
Hắn nói rất tùy ý, nhưng Thẩm Hành nghe xong một lúc vẫn chưa thể hoàn
hồn.
Hắn nói về chuyện năm đó đã kinh động khắp Khánh Nguyên triều sao.
Sức khỏe Hoàng hậu nương nương không tốt, sau khi sinh ra Tô Vương gia
đã nằm liệt trên giường bệnh. Thánh thượng đau lòng cho nương nương, nên tự
mình đưa nàng đi Phụng Vu sơn bái phỏng thần y.
Tô Nguyệt Cẩm lúc đó mới vừa tròn một tuổi, không tiện mang theo nên ông
giao lại cho nương nương Ngụy Mẫn chăm sóc.
Mẫn phi hiểu biết về hương liệu, tính tình lại dịu dàng hòa nhuận, nhưng vì
muốn để con trai mình lên ngôi nên đã ra tay với hắn. Huân hương trong điện
đều bị động chân tay, đến lúc có người phát hiện, Tô Nguyệt Cẩm đã nằm thoi
thóp, tuy sau đó cứu được mạng về nhưng thân thể không khỏe mạnh như ngày
trước.
Nội tức của hắn như có như không, cũng không có cách nào vận khinh công
là vì vậy.
Hậu cung hỗn loạn, làm con của Thiên tử, từ nhỏ đã không dễ dàng.

Chương 25
Tay Chân Luống Cuống Ôm Ôm Ấp Ấp

“N

gài chờ chút nhé, ta bay qua lấy dây thừng buộc chặt cầu treo đã.”

Mỗi người khi sinh ra đã có những con đường khác nhau, nàng sẽ không
trách trời vì sao thương người này không thương người khác, chỉ cần thấy
đường trước mắt là đi thôi.
Khoảng cách giữa hai bờ không quá lớn, một đầu vách núi bên kia vắt vẻo
chiếc cầu treo cũ nát. Chỗ buộc đã bị búa rìu chặt đứt, cõ lẽ là do sau khi huynh
muội Phùng gia đi lạc vào đây, người ở thôn Bác Cổ đã đề phòng, cho nên mới
chặt đứt chỗ nối đó.
Tô Nguyệt Cẩm ngẩng đầu nhìn một lúc rồi thản nhiên nói:
“Không cần phiền phức vậy đâu, cô ôm ta bay qua là được.”
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Ngài đã không để ý đến trinh tiết thì thôi đi, sao chuyện giữa nam và nữ ngài
cũng hững hờ vậy chứ?
Mặt nàng cứng đờ, cố gắng thức tỉnh ai kia:
“Ngài không nhìn thấy ta là nữ tử à?”
Tô Tiểu Thiên Tuế thật thà nhìn nàng: “A Hành à, nếu chỉ nhìn thôi thì khó
phân biệt được lắm”.
Cái đồ xấu xa!!
Không nhìn thì còn làm gì nữa hả?
Nàng không ngờ là, vào một ngày xa xôi nào đó, cuối cùng nàng cũng hiểu
rõ câu nói này không chỉ có ý đùa giỡn mà thôi, mà còn...
Chuyện sau này tạm thời không nhắc tới.
Nói chung...
Không ưa ngài, lại không đánh chết được ngài, câu nói danh ngôn kinh điển
này đã khắc họa chân thật nhất nội tâm của nàng lúc này đây.
Hít sâu một hơi, nàng nói: “Tuy khinh công của ta cũng được, nhưng từ
trước đến giờ ta chưa thử làm thế bao giờ, thôi thì cứ nối cầu treo lên đi.”
Nàng vẫn sợ nhỡ có sơ xuất xảy ra, cây cầu này đã có nhiều năm, móc trung
gian là xích sắt. Dù Tô Nguyệt Cẩm không biết khinh công, nhưng khả năng phi
hoa đạp điệp(1) lại vô cùng tốt, mượn lực đạp qua là phương pháp toàn vẹn nhất.
Nhưng mà Tô Tiểu Thiên Tuế lại không tán thành với suy nghĩ này, hắn chỉ
vào nàng rồi nói.
“Không phải cô có dây thừng thắt cổ à? Quấn vào cây cổ thụ đối diện, lúc
nhảy lên thì tay kéo lại.” Đây mới là cách không có chút sơ hở nào.
Thẩm Hành nghe xong cả khuôn mặt đều đen thui, rốt cuộc còn muốn nàng
cường điệu bao nhiêu lần nữa?
“Cái đó là ngàn sắc bạch lăng!!”
Từ lần trước khi hắn nhìn thấy nàng dùng nó để thắt chết một con lợn rừng
lúc đang hái thuốc, hắn liền gọi cái đó là dây thừng thắt cổ.
Mà hắn lại hoàn toàn quên mất một điều, hành động đó của nàng chẳng qua
chỉ là kết quả của việc ai kia lảm nhảm liên hồi: “Thật muốn ăn canh giò quá”.
Phất tấm vải tơ lụa trắng như tuyết trong tay, nàng nhả từng chữ: “Nó được
làm từ mười hai sợi rễ kim tằm, ba mươi chín sợi rễ trừu ti tạo thành đấy, sắc
bén đến mức có thể siết cổ họng, lại nhẹ nhàng như thể lụa múa tung bay, không
thể so với mấy thứ trong cung của ngài được.”
Lúc mua nàng bỏ ra nhiều tiền lắm đấy, biết chưa?!
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“Ừ.” Hắn hờ hững gật đầu: “Năm mươi mốt sợi rễ cây lại quấn thành một
dải màu trắng, buộc qua đi.”
Trong khố phòng nhà hắn vẫn dùng thứ này đưa cho người ta thắt cổ đấy.
Hắn lại dùng cái từ “buộc” kìa!!
Thẩm đại tiểu thư nắm chặt tay thành đấm, nhưng cũng biết cãi cọ hoài
chẳng thay đổi được gì. Đành căm giận vung tay tung về phía vách núi đối diện.
Dải lụa uốn quanh như rắn, vòng thắt lại trên cây mây đối diện.
Dùng tay thử kéo một cái, nàng ngượng ngùng duỗi cánh tay ra: “Lát nữa,
ngài phải ôm chặt chút đó.” Tội làm hoàng tử ngã chết còn kinh khủng hơn tội
làm mất linh thạch thánh tổ gấp nhiều lần.
Cả người đột nhiên rơi vào một vòng ôm ấm áp, lạ lùng đến mức khiến cho
hai người luống cuống cả tay chân.
Tuy rằng trước kia cũng từng ôm ấp một lần, nhưng khi đó tình huống nguy
cấp, đâu có thời gian mà để ý tới chuyện khác. Còn như lúc này, trong lòng
nàng không suy nghĩ được bất cứ chuyện gì ngoài sự gần kề đó, vô cùng thân
mật.
Thẩm Hành mím môi, lo hắn sẽ nghe được nhịp tim đột nhiên tăng mạnh của
mình, nhưng lại cảm giác nội tức của hắn không ôn hòa như xưa.
Mùi hương lạnh lùng thoang thoảng ngập tràn khoang mũi, nàng thoáng
nghiêng đầu, không ngờ trên gương mặt ai kia lại ửng hồng nhè nhẹ.
Hóa ra, hắn cũng đang lo.
Thả người nhảy lên, bóng dáng hai người như lướt qua áng mây hồng, gọn
gàng lưu loát.
Đúng như Thẩm đại tiểu thư nói, sợi dây thừng thắt cổ tên là ngàn sách bạch
lưng này cực kì dẻo dai, không phí chút sức lực nào đã đứng yên được bên bờ
đối diện.
Chỉ là chân vừa dừng xuống đất, phía bên đối diện đã vội vã lập lòe vài ngọn
đuốc.
Chúng thôn dân giơ cuốc đao dồn dập chạy tới, sau khi nhìn thấy cảnh tượng
trước mắt thì có vẻ thoáng kinh hoảng.
Trưởng thôn run run rẩy rẩy được người ta dìu đỡ, một tay vừa che miệng,
một bên thì thở dốc.
Cách một khe núi sâu hoắm, hai bên đối diện nhìn nhau, đột nhiên lại không
biết phải mở miệng thế nào.
Thẩm Hành biết những dân ở nơi đây đều là người lương thiện, dù chặt đứt
cây cầu treo này cũng chỉ là vì giữ cho dân làng yên ổn mà thôi.
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Nhìn hàng xóm láng giềng bên kia, nàng trịnh trọng cúi chào, mạng của nàng
và Tô Nguyệt Cẩm là nhờ họ cứu, nàng thật lòng cảm kích sự quan tâm chăm
sóc của họ trong suốt thời gian này.
Dừng lại một lúc lâu, nàng nhẹ giọng nói:
“Xin cứ yên tâm.”
Không cần quá nhiều lời, nhưng đúng là lời hứa hẹn tốt nhất dành cho họ.
Nàng nhìn thấy Vu tam nương nở nụ cười, những thôn dân hồn hậu ngây
ngốc nhìn nàng, cuối cùng mọi người đều phất tay đưa tiễn.
Người ta cũng ra được rồi, dù có lo lắng, họ cũng chỉ có thể lựa chọn tin
tưởng vào nàng.
Trong đám người đột nhiên vang lên một tiếng gọi chói tai như xé tan chân
trời, là Phùng Tư Trân.
Dáng vẻ của nàng có lẽ là do tới gấp mà chưa kịp rửa mặt chải đầu, nàng ta
hoảng loạn đẩy đám người kia ra, cao giọng hét: “Tô tướng công, dẫn ta đi theo
với!!”
Thẩm Hành đầy hứng thú nhìn về phía Tô Nguyệt Cẩm, nghe hắn thật thà vô
tội đáp: “Ta không biết khinh công mà.”
Việc này, đúng là ở đâu cũng phát huy tác dụng. Tuy đó chỉ là cái cớ, nhưng
cũng là một cách để bảo vệ bản thân nàng.
Có thể vài năm nữa nàng ta sẽ hiểu, thế giới bên ngoài kia hỗn loạn không
sao tả xiết, trong sơn thôn nhỏ bé yên yên ổn ổn sống đến hết đời mới là hạnh
phúc bao người ước mong.
Nơi này là thế ngoại đào nguyên mà bao nhiêu người thiết tha chờ đợi.
Sau khi từ trong núi đi ra, Thẩm Hành lén lút liếc nhìn vẻ mặt của Tô Nguyệt
Cẩm, ấp úng hỏi:
“Ngài định xử lý như thế nào?”
Đằng tảo có độc, mà lại không dễ dàng mọc lên, những người không hiểu
biết về dược liệu rất gây thương tổn chính mình. Ở thôn Bác Cổ xuất hiện cả
rừng đằng tảo như vậy không phải là chuyện ngẫu nhiên, chắc chắn là do có
người dốc lòng trông nom chăm sóc.
“Năm đó cung nhân cung cấp hương liệu cho Mẫn phi tên là Vu Thiện. Nếu
như ta đoán không nhầm, hắn là người nhà họ Vu, đây chính là dòng dõi của
hắn.”
Cha nàng nói, đêm trước khi chuyện đó xảy ra người đã biến mất, Thánh
thượng cũng vì thế mà tức giận hồi lâu. Không ngờ khi ấy hắn lại mang theo
một nhà già trẻ trốn tới đây.
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Mưu hại hoàng tự là trọng tội, tuy đối phương không phải là kẻ chủ mưu,
nhưng rốt cuộc vẫn tiếp tay cho Mẫn phi phạm tội.
Nàng nhìn hắn, nhẹ giọng nói: “Dù hắn còn sống đi nữa cũng đã là người
tuổi xế chiều. Người ta vẫn nói tội hết ba đời, người thôn Bác Cổ...”
“Ngày ấy ông già cứu chữa cho ta chính là Vu Thiện.” Hắn từng thấy mảnh
vá trên góc áo của ông, là chất liệu trong cung sử dụng hai mươi năm về trước.
Hóa ra là ông ấy! Thẩm Hành ngạc nhiên.
Có lẽ chính Vu Thiện cũng không nghĩ rằng, đứa bé mà ông ta mưu hại hai
mươi năm sau lại được ông cứu chữa.
Nhân quả luân hồi. Cuộc gặp gỡ bất ngờ như vậy, có khi là nhờ ông trời ban
cho ông để lấy công chuộc tội.
“Cô sốt sắng cái gì thế?” Tô Nguyệt Cẩm xoay mặt nhìn nàng, đáy mắt dịu
dàng trong suốt.
“Ta...”
Hắn mỉm cười, đưa tay đánh lên ngọn núi đá.
Từng viên đá to to nhỏ nhỏ rơi xuống bịt kín con đường nhỏ duy nhất vào
thôn.
Từ giờ trở đi không ai có thể vào đây được nữa.
“Đã là nơi thế ngoại thì không nên bị người ngoài quấy rối.”
Xuân lai biến thị đào hoa thủy, bất biện tiên nguyên hà xử tầm.(2)
Thẩm Hành nhìn khuôn mặt anh tuấn đó, một nam tử khiến người người
ngưỡng mộ, không phải vì quyền khuynh hậu thế, mà là vì khí phách hải nạp
bách xuyên(3). Hắn đã chịu tổn thương quá nhiều, nhưng chưa bao giờ khắc ghi
mối thù này mà oán giận trong lòng, thật sự quá hiền lành.
Kết quả như thế cũng là điều tốt nhất cho thôn dân Bác Cổ.
Ghi chú:
1. Phi hoa đạp điệp: bay hoa đạp lá, nói chung là khả năng bước nhẹ nhàng
mượn lực.
2. Xuân về nước mênh mông mưa đổ. Tìm nguồn Tiên biết rõ nơi đâu (Đào
nguyên hành - Vương Duy).
3. Hải nạp bách xuyên, hữu dung nãi đại” (Tạm dịch: Biển có thể thu nạp
trăm sông, dung chứa được nên mới thành ra to lớn). Trong bài ý chỉ rất bao
dung.
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