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Phần 12
Chương 56
Phiền Phức Tìm Tới Cửa

V

iệc đời khó như ý muốn, đặc biệt là mấy chuyện phiền phức còn tìm tới

tận cửa thế này. Thẩm đại tiểu thư dịu dàng cười đáp:
“Sống giữa hồng trần không hỏi chuyện nhân gian, chẳng qua cũng chỉ là ao
ước thôi mà. Lâm phu nhân ăn chay niệm phật nhiều năm, không phải đã sớm
giác ngộ đạo lí đó rồi sao? Sao hôm nay còn cố chấp thế này?”
“Không phải là ta cố chấp, âu cũng vì thân bất do kỷ đó thôi.”
Lâm phu nhân thở dài, cũng không định vòng vo thêm nữa, bà nói thẳng:
“Vốn dĩ lão thân đây cũng không định ba lần bốn lượt đến phiền nhiễu cô
nương chỉ vì một chuyện xưa như thế, nghe nói cô nương được Đoan tiểu thân
vương vừa ý, muốn nạp vào phủ, ta cũng thật lòng chúc phúc cô nương. Chỉ là
lần này, vì chuyện ba năm trước mà tiểu nhi Hi Hòa xảy ra xích mích cùng công
chúa, vì vậy ta mới phải mặt dày mày dạn sang làm phiền cô nương, đi cùng ta
vào trong cung một chuyến.”
Những chuyện Trương Vãn Quân lén lút gây ra không phải bà không biết,
thậm chí bà còn ngầm ý cho phép nàng ta. Nhưng không ngờ những lời đồn đại
kia còn chưa nên cơm cháo gì đã bị dìm chìm nghỉm.
Chuyện xảy ra ở cửa Đông Trực lần trước, trộm gà không xong còn mất
thêm nắm gạo, Thất công chúa càng ngày càng xa cách Lâm Hi Hòa, Trương
Vãn Quân cũng không được đối đãi cho tử tế.
Tuy Lâm gia giữ một vị trí đáng nể trong triều đình, nhưng nếu có thể leo
được tới hoàng thân quốc thích, họ đâu có thể dễ dàng bỏ qua cơ hội tốt như
vậy. Thẩm Hành cười mỉa trong lòng, nhưng ngoài mặt cũng không thèm tỏ vẻ.
“Không biết lời này của phu nhân có ý là gì?”
Là muốn nàng tự mình thừa nhận ta là cô nương muốn leo với cành cao, hay
là thừa nhận chuyện năm đó nàng từng yêu Lâm Hi Hòa? Hoặc là muốn nàng
đứng trước mặt Thất công chúa, chỉ tay lên trời mà thề, Lâm đại công tử là một
nam nhi rất tốt, trọng tình trọng nghĩa, nếu bỏ lỡ sẽ ôm hận cả đời?
Biểu cảm trên mặt Lâm phu nhân hơi cứng nhắc.
Bà là người có xuất thân hơn người, sao có thể hạ mình cầu xin một con
nhóc miệng vẫn còn hôi sữa, chuyện như vậy khiến bà cảm thấy mình cực kì
mất mặt. Cũng chỉ tại nhi tử nhà bà không hăng hái, con dâu lại không làm được
việc, bà đành phải tự mình đứng ra thu xếp.
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“Thẩm cô nương là người thông minh, cũng không cần lão thân phải nói rõ
làm gì, nhưng mà ta vẫn mong cô nương hãy giải thích với Thất công chúa đôi
câu. Quả thật năm đó Lâm gia đã thất lễ với cô nương, bạc đưa cũng ít. Hôm
nay lão thân tự mình đưa con dâu tới đây, dù sao cũng có thành ý.”
Bà vừa nói vừa nháy mắt ra hiệu cho Trương Vãn Quân.
“Ở đây có ba vạn lượng ngân phiếu, có thể đổi thành tiền mặt ở bất cứ hiệu
buôn nào, Thẩm đại nhân hơn bốn mươi tuổi mới lên tới vị trí quan tam phẩm,
cuộc sống của hai cha con cô cũng không hề giàu có, những điều này ta đều biết
cả. Có số bạc này, cô nương có thể đổi một nơi ở thoải mái hơn, số còn dư lại
cũng có thể đặt một bộ đồ cưới đẹp đẽ, vì cớ gì mà không nhận cơ chứ?”
Đồ cưới ba vạn lượng quả đúng là vẻ vang. Có điều thứ vẻ vang này phải lấy
tôn nghiêm ra đổi lại. Nếu là trước đây, có lẽ nàng đã nhận khoản “tiền bất
nghĩa” này, bởi vì đối với nàng, dù là ba ngàn lượng hay ba vạn lượng, khoản
tiền đó có thể cho cha nàng chữa bệnh.
Còn ngày hôm nay, tuy rằng Thẩm gia vẫn nghèo khó như trước, nhưng
nàng lại không cần những thứ này nữa rồi.
“Đa tạ ý tốt của phu nhân, chỉ là số bạc này, Thẩm Hành thẹn không dám
nhận.” Làm sao nàng có thể tiêu cái khoản bịt miệng này cho được. Lâm phu
nhân thản nhiên nhìn Thẩm Hành.
“Ba năm trước, cô nương cũng đã nhận ba nghìn lượng bạc rồi, sao bây giờ
lại khách khí như vậy. Thân phận của Thẩm cô nương không giống như trước
kia, trong lòng lão thân cũng hiểu rõ. Bởi vậy lần này đến đây, ta không mang
theo bất kỳ tôi tớ nào, cũng có thể đảm bảo chuyện ngày hôm nay chắc chắn sẽ
không lan truyền đi. Đoan tiểu Vương gia cũng không thể nào biết được chuyện
này, làm hỏng danh tiếng của cô nương.”
Tự nhiên nàng lại nhớ đến người kia, nghĩ đến giọng nói đó, Thẩm Hành lại
bất giác mỉm cười.
Đương nhiên nàng đâu có lo hắn biết được chuyện này, nếu hắn biết, có lẽ
người kia còn bảo nàng cứ đường hoàng mà nhận, sau đó cứ thoải mái mà tiêu
sạch sành sanh.
Còn về chuyện thỏa thuận kia, có khi hắn sẽ nghiêm trang đáp lại: “A Hành
đồng ý với bà chuyện gì sao? Có bằng chứng thì cứ lấy ra đây.”
Phủi sạch quan hệ với bản thân, khiến người ta tức mà thổ huyết.
Ngay cả bản thân nàng cũng không phát hiện ra, lúc nghĩ tới người kia, khóe
miệng nàng sẽ mỉm cười đầy hạnh phúc ngọt ngào, đó là tình cảm không người
nào biết được.
Mẹ chồng nàng dâu Lâm gia không biết nàng đang suy nghĩ điều gì, nhìn
thấy khóe miệng nàng mỉm cười còn tưởng đã nói trúng tim đen, mặt mày vui
vẻ nói:
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“Nếu cô nương cảm thấy không có vấn đề gì, không bằng chúng ta lên
đường bây giờ luôn, tránh cho đêm dài lắm mộng.”
“Có lẽ phu nhân hiểu lầm rồi.” Thẩm đại tiểu thư bất đắc dĩ xua tay, cũng
thấy hơi áy náy. “Vừa rồi tiểu nữ đang nghĩ đến một chuyện buồn cười, không
phải có ý nhận số bạc này đâu.”
Buồn cười? Nàng ta cảm thấy hai người buồn cười?! Khuôn mặt tươi cười
của Lâm phu nhân xị xuống ngay lập tức, lạnh lùng bảo: “Thẩm đại tiểu thư quá
quắt quá rồi đấy. Lão thân đây thành tâm đến nhà, nhưng cô lại một mực từ chối
qua loa lấy lệ, rốt cuộc cô nương đang có ý gì đây? Cô chỉ cần nói rõ vài câu với
công chúa, nói rõ sự thật thôi mà, cô lại tưởng Lâm phủ dễ bắt nạt chứ gì?”
Bà đã cho cô thể diện, nếu không phải vì tiền đồ của Lâm Hi Hòa, bà mà
phải hạ mình đến đây sao? Thẩm Hành nhìn vàng ròng trên đầu Lâm phu nhân
vì kích động mà đung đưa dữ dội.
“Nếu đã là sự thực thì cần gì phải làm sáng tỏ đây? Lời đồn cũng chỉ là lời
đồn, không thể vì một hai câu của người ngoài mà thay đổi sự thật. Phu nhân
thương con nên sốt ruột, điều này ta có thể hiểu, nhưng ta cũng có giới hạn chịu
đựng của mình. Thẩm gia không có nhiều phúc khí, cơm canh đạm bạc cũng đã
quen rồi, thực sự không nhận nổi phần đại lễ này của phu nhân.”
“Thẩm Hành!!!”
Lâm phu nhân đập mạnh lên bàn.
“Cô đừng có rượu mời không uống mà lại muốn uống rượu phạt, ta nói nhẹ
nhàng với cô chẳng qua là nhớ lại tình xưa. Phụ thân cô với lão gia nhà ta cùng
làm quan trong triều, nếu muốn đổ tội cho ông ta, chỉ cần một hai câu thôi đó.
Người ta thường nói, giữ lại nhân tình, sau này sẽ dùng đến. Cô lại muốn chặn
cả đường lui của cha cô hay sao?”
Trương Vãn Quân vẫn im lặng đứng bên vội vàng chạy tới an ủi Lâm phu
nhân, vừa nhẹ nhàng nói với Thẩm Hành.
“Tài học của Thẩm đại nhân thật ra còn cao hơn rất nhiều người. Nhưng
nhiều năm qua vẫn không thể thăng quan tiến chức, chẳng qua là do không có
người tiến cử. Thẩm cô nương và Thẩm gia vinh cùng vinh mà nhục cùng nhục,
phụ thân có chức quan tốt thì đương nhiên nữ nhi cũng có thể hưởng chút hào
quang. Đoan tiểu thân Vương vừa ý cô, nhưng cũng không thể không cân nhắc
đến xuất thân, nếu Thẩm đại thân thăng chức, chưa biết chừng ngài ấy còn cưới
cô làm trắc phi cũng nên.”
Uy hiếp rồi dụ dỗ, bên xướng bên họa, quả là hiểu nhau. Chẳng trách mẹ
chồng con dâu có thể chung sống hòa thuận đến vậy. Không ai có thể hiểu cha
nàng như nàng. Thẩm Quát xuất thân là tiến sĩ, nhưng lại chọn nhậm chức ở Lễ
bộ, chuyên lo chuyện lễ nghi, cứ như vậy ròng rã hai mươi năm trời.
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“Văn tử gián võ tử chiến”, nhưng ông lại không tham gia vào tranh đấu vây
cánh trong triều, cùng vợ con an ổn qua ngày. Những người quen với tranh
quyền đoạt thế, sao có thể hiểu được một người bình thường chỉ mong muốn
một cuộc sống yên vui.
Thẩm Hành ngẩng đầu, thản nhiên nhìn Lâm lão phu nhân.
“Để hai vị đi chuyến này uổng công rồi, nhưng tự Thẩm Hành biết được, ta
chẳng có gì để giải thích với người ta. Ba năm trước, trải qua không ít chuyện,
ta rẻ rúng bản thân mình, đánh giá cao người khác, chỉ hối tiếc một điều duy
nhất là không được ngồi lên kiệu tám người khiêng. Đương nhiên, Thẩm Hành
tin tưởng, với vị trí Thừa tướng của Lâm đại nhân chỉ cần tùy tiện nói một câu
cũng có thể khiến cho gia phụ gặp phiền phức. Nhưng ta cũng tin tưởng Hoàng
đế triều đại Khánh Nguyên này, ngài ấy họ Tô, chứ không phải họ Lâm. Cây
ngay không sợ chết đứng. Dưới chân Hoàng thành kêu to tiếng “oan uổng”, ta
không tin không nghe được tiếng vang. Thánh thượng là người anh minh.”
Một lời hai nghĩa. Lâm phu nhân bị nói cho tái mặt, há mồm, “Ngươi...” một
lúc cũng chẳng nói được gì. Thẩm đại tiểu thư mỉm cười nhìn bà.
“Trà đã lạnh, để ta bảo nha hoàn đổi bình khác.”
Và dĩ nhiên, kết quả sẽ là, mẹ chồng con dâu nhà kia tức giận phẩy tay áo rời
đi. Đạo Đạo đứng bên cạnh bất bình nói lại: “Tiểu thư ơi, bạc bị mang đi rồi kìa,
lòng nô tì đau quá.”
Thẩm Hành nhíu mày thở dài, “Ta còn đau cả tâm can đây này. Đống tiền đó
có thể đánh được một thanh trường kiếm tốt.”
Người có nhân phẩm không tốt thì lại dắt cả bạc triệu trên lưng. Xấp dày kia
mà rơi chắc phủ hết nền nhà. Gió xuân thổi qua, hai chủ tớ lẳng lặng đứng tựa
bên cửa sổ, hai miệng đồng thanh: “Con bà nó chứ.”
Chuyện đố kị ấy mà, dù người có nhân phẩm tốt thế nào cũng không hề
ngoại lệ.

Chương 57
Mí Mắt Nhảy Liên Tục

S

au khi kỳ thi hội chính thức bắt đầu, Thẩm Hành mới biết, quan chủ khảo

lần này chính là Lâm Phương Tri.
Năm nay, triều đình phân công quan chủ khảo phải nói là cực kì cẩn thận,
hơn nữa do án tham ô hối lộ ở kỳ thi hương năm trước, ba ngày trước kỳ thi, các
thí sinh mới được bước vào kinh, ngay cả quan chủ khảo cũng vậy, sau khi tiếp
thánh chỉ nhậm chức thì phải thu dọn hành trang tiến vào trường thi ngay lập
tức.
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Mỗi khi đến kỳ thi hội, khó tránh khỏi mấy chuyện tiêu cực xảy ra. Ai trúng
tuyển thì gà chó thăng thiên, cho nên sao mà giỡn chơi vậy được.
Con cháu quan lại cũng thế, thư sinh khổ học cũng vậy, đã đi tới kì thi hội
này rồi, ai mà chẳng muốn chen một chân vào chốn quan trường. Con cháu
quan lại không làm việc đàng hoàng, dựa vào quan hệ của cha mình mà mưu
cầu nhất quan bán chức ở châu phủ hay kinh thành cũng là chuyện vẫn thường
xảy ra. Nhưng nói thế nào, vẫn không thể không có công danh trên người.
Đối với những gia đình bình thường, đây lại càng là đại sự vinh quang lừng
lẫy. Thí sinh vượt qua kỳ thi hội được gọi chung là tú tài, cũng xem như là
người đã có công danh. Ở đất kinh thành này thì không đáng là gì, nhưng ở các
địa phương xa, tú tài gặp quan huyện không cần quỳ lạy, tri huyện không thể
tùy ý dụng hình, có công sự có thể gặp mặt trực tiếp, là người rất được tôn sùng.
Nếu có thể may mắn vượt qua kì thi hội, mộ tổ phải bốc khói xanh(1) vài
ngày cũng là chuyện thường xảy ra.
Đây cũng là nguyên do tại sao trong cổ ngữ có câu: Vạn bàn giai hạ phẩm,
duy hữu độc thư cao. (Tất cả đều là hạ phẩm, chỉ có đọc sách mới có giá trị.)
Chính là đạo lý như thế đấy.
Mà cũng chính vì suy nghĩ này, rất nhiều kẻ không có thực tài đã âm mưu
đầu cơ trục lợi. Mạo danh thế thân, truyền đổi bài thi, mua chuộc giám khảo, đủ
thứ gian lận đâu đâu cũng có. Sau khi Thẩm Quát kiểm tra thân phận thí sinh,
ông đã tìm ra rất nhiều trường hợp như vậy. Thẩm Hành không hiểu hết những
đường quanh ngõ tắt trong chuyện này, nhưng nàng cũng biết cha mình sẽ
không vì vàng bạc mà làm chuyện hồ đồ. Điều nàng lo lắng, chỉ là Lâm Phương
Tri.
Quan chủ khảo quản lý sự vụ cả trường thi, mọi chuyện lớn nhỏ đều phải hồi
bẩm với ông ta, cũng may là Phó chủ khảo lần này - Thượng Thư Lễ bộ Ngụy
đại nhân - quan hệ với Thẩm Quát không tệ, ít nhiều cũng khiến nàng an tâm
hơn một chút.
Nhưng đôi khi, có những thứ rất khó mà nói rõ, khiến người ta cứ cảm thấy
phiền lòng không thôi.
“Tiểu thư có thể bỏ mấy miếng giấy trắng dán trên mí mắt xuống được
không?” Đạo Đạo ngẩng đầu lên, cực kì thật lòng kiến nghị.
Mấy miếng giấy màu trắng lớn bằng ngón tay cái đã dính ở đó ròng rã ba
ngày rồi, từ xa nhìn lại, đúng chẳng khác gì mấy ông thầy bói trợn trắng mắt
bày hàng trên cầu.
“Em không hiểu đâu.” Thẩm Hành vừa dính lại mảnh giấy trên mí mắt, vừa
nói, “Lúc bị nhảy mí mắt thì chỉ có dính giấy trắng mới ngăn được.”
Nhắc tới cùng kỳ, bắt đầu từ ngày cha nàng đến trường thi, mí mắt nàng vẫn
nhảy không ngừng nghỉ. Nàng vốn không tin thần cũng chẳng tin phật, vì thế
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nàng ít khi tin mấy kiến giải dân gian kiểu này. Nhưng mà cứ nhảy mãi, đành
phải dùng giấy trắng mà ép chúng lại.
Đạo Đạo bên cạnh lại không cho là vậy, nàng ghé khuôn mặt to tròn bóng
loáng đến gần bên, thần thần bí bí nói:
“Nô tỳ nhớ, trong châm ngôn thường nói, mắt trái nhảy là tiền, mắt phải
nhảy là tai. Tiểu thư hai mí mắt đều nhảy...”
Nàng ta hít một hơi lạnh: “Hay là sẽ xảy ra chuyện lớn gì đó?!”
Còn có việc gì ghê gớm hơn nuôi một nha hoàn miệng mồm xui xẻo thế này
không?! Thẩm đại tiểu thư nghiêng đầu nhìn nàng ta một cái, lần đầu tiên không
có hứng thú trêu trọc lại nàng ta, nàng nhảy thẳng lên mái hiên nhà, nhìn mãi về
phía trường thi.
Những chuyện xảy ra trong thời gian này cứ lạ lạ lùng lùng sao ấy. Tính tình
cha nàng xưa nay vẫn luôn cố gắng tránh xa những chuyện không liên quan đến
mình, đột nhiên lại muốn nhận cái việc phiền toái như làm quan giám khảo,
trước nay nương nàng vẫn quay về vào tháng giêng hàng năm, năm nay lại chưa
thấy động tĩnh gì, đến cả bồ câu đưa thư gửi đến Vãn Hà trang cũng chẳng có
tin tức.
Nếu sau kỳ thi mùa xuân mà nương nàng vẫn còn chưa trở về, chỉ sợ nàng
phải đích thân quay về trang một chuyến.
Đạo Đạo đứng dưới tàng cây đang ngước đầu nhìn lên, cố gắng nhắc đi nhắc
lại: “Tiểu thư, thà tin là có, không thể không tin đâu, không bằng chúng ta tới
Hoằng Viễn Tự ở Thành Đông lễ bái đi?”
Nàng nhìm chằm chằm khuôn mặt tròn xoe kia, lắc lắc đầu.
“Họa phúc đi liền, đời người vốn không thể luôn thuận buồn xuôi gió, lễ bái
hay không đều như nhau cả thôi. Nhưng mà em đấy, nên đến đó bỏ ít bạc cầu
thử một tấm thẻ uyên ương, xem thử lúc sinh thời có thể gả được ra ngoài
không đi.”
Cũng đã là cô nương hai mươi mấy tuổi rồi, suốt ngày chỉ biết ăn với ngủ.
Đến vú em cao lớn vạm vỡ trong phủ cũng đã tái giá rồi, nàng ta thì vẫn không
người hỏi thăm.
Đạo Đạo: “...”
Thật ra, không chỉ mí mắt của Thẩm Hành đang nhảy liên tục, mà ở nơi cách
đó không xa, Thẩm Quát cũng đang nhảy không ngừng. Chỉ khác là, ông đang
hướng dẫn người khác nhảy như thế nào.
Kinh thành, trong trường thi Hạnh Lâm Các.
“Nhảy, tiếp tục nhảy, đúng, tiếp tục nhảy cao hơn nữa.” Một tên thư sinh
mặc áo bào ngắn đang đứng nhảy tại chỗ liên tục, mệt đến mức cả khuôn mặt
đều ướt đẫm mồ hôi.
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“Đại nhân, đệ tử không mang tài liệu mà, khi vừa ra khỏi nhà vệ sinh ngài đã
kiểm tra rồi, sao còn không để đệ tử quay về?”
Giám thị đại nhân đứng chắp tay ôn hòa vỗ vai hắn một cái: “Bản quan có
nói cậu lén mang gì đâu, ta chỉ thấy cậu ngồi làm bài cực khổ quá, nên tạo điều
kiện cho hoạt động gân cốt thôi mà.”
Hoạt động gân cốt, có kiểu hoạt động gân cốt thế này sao? Từ khi hắn ra
khỏi nhà xí, hắn đã bị bắt xoay qua xoay lại không biết bao nhiêu vòng, đến khi
hoa mắt chóng mặt còn bắt hắn nhảy tới nhảy lui. Còn tiếp tục như thế nữa, hắn
sẽ ói ra luôn mất.
“Đệ tử hoạt động đủ rồi, xin đại nhân cho đệ tử trở về tiếp tục làm bài thi.”
Thẩm Quát đánh giá hắn một lượt từ trên xuống dưới.
“Làm bài thi là đương nhiên rồi, chỉ có điều đồ nên để lại thì cần phải để lại
đã.” Nét mặt của thư sinh kia đờ ra trong nháy mắt, nhưng vẫn đúng lý hợp tình
nói ngay: “Đệ tử không hiểu đại nhân đang nói cái gì.”
Đi theo bên cạnh Thẩm Quát, phó giám thị Vương đại nhân lặng lẽ kéo kéo
ống tay áo của ông: “Ngài xác định đệ tử này có vấn đề gì sao?”
Thẩm Quát lắc đầu như chém đinh chặt sắt. “Không chắc chắn.”
Vì lẽ đó ông mới phải thử một chút xem sao.
Không xác định mà còn gióng trống khua chiêng náo động như vậy? Vương
đại nhân khẩn trương nhìn xung quanh.
“Có lẽ ngài không biết, đệ tử trước mặt này là thân tín của Lâm Thừa tướng
Lâm đại nhân, nếu lát nữa không tra ra cái gì, chỉ sợ...”
“Là thân tín của Lâm thừa tướng.” Sắc mặt Thẩm Quát lạnh đi. “Chẳng trách
cử chỉ phong thái đều khác hẳn người thường.”
“Nhảy thêm hai lần nữa ta xem.”
Khóe miệng phó chủ khảo co rúm lại.
Vừa định há mồm khuyên tiếp thì thấy một nhóm quan chức chầm chập
bước tới, chính giữa là vị vừa mới được nhắc tới Lâm Phương Tri. Ông ta đã
qua tuổi bốn mươi, tướng mạo vô cùng nghiêm nghị, cộng thêm một bộ triều
phục đen tuyền, từng bước từng bước vững chãi đi sang, không giận mà uy.
“Ở đây làm gì thế à? Trọng địa thi cử, sao lại nhao nhao ồn ào như vậy, ra
thể thống gì nữa?”
Vương đại nhân đứng hàng tứ phẩm, vốn là một tiểu quan vô danh tiểu tốt.
Thấy Lâm Phương Tri đi đến thì chẳng biết làm sao, theo bản năng nhìn về phía
Thẩm Quát, ông ấy đã chắp tay tiến lên nghênh đón: “Thừa tướng đại nhân có
lễ.”
“Miễn đi.” Lâm Phương Tri hừ lạnh.
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Lúc ở trong triều, gần như hai người không có qua lại gì nhiều, nói theo một
cách nào đó, là do Lâm Phương Tri không thèm liếc nhìn Thẩm Quát đến lần
thứ hai. Nhưng nếu đã tự mình “dâng tới cửa” muốn tìm xui xẻo, đương nhiên
lão ta đâu thể dễ bỏ qua.
“Thân là giám thị, không chỉ phải tuần tra thí sinh có dối trá, gian lận hay
không, mà còn phải duy trì trật tự trường thi, ngươi càn quấy gây náo loạn như
thế là có ý đồ gì?”
“Hạ quan không hề càn quấy gây náo loạn.” Thẩm Quát chăm chú nhìn lão
ta. “Đây là một vị trí hết sức thuận tiện, cách phòng thi cả một bức tường, sao
có thể quấy rầy các đệ tử khác làm bài được chứ?”
Ghi chú:
1. Ý chỉ mồ mả tổ tiên cũng vui mừng trước đại sự này.

Chương 58
Bị Đại Lý Tự Bắt Giữ

Ở

trong đám triều thần, Lâm Phương Tri là người nói một không nói hai,
cho dù là quan chức đồng cấp cũng phải nể mặt ông ta vài phần, vì vậy ông
không ngờ Thẩm Quát lại dám nói thẳng với mình như vậy.
“Không có quấy rầy?! Vậy thí sinh kia thì sao? Trong lúc đang làm bài thi,
mà ông lại bắt giữ thí sinh lại, thế là có ý gì?”
Vốn dĩ, việc giám thị đi kiểm tra là đúng với quy định, cũng không tính là
chuyện to tát gì. Nhưng khi Lâm Phương Tri dùng hai từ “bắt giữ”, chuyện lại
khác xa rồi.
Sau khi nhìn thấy Lâm Phương Tri, thí sinh kia không còn căng thẳng như
lúc trước, cậu ta giành nói trước: “Đại nhân minh giám, học trò chỉ đi vệ sinh có
một lần, lúc quay ra thì bị Thẩm đại nhân chặn lại. Kính xin đại nhân chủ trì
công đạo, minh oan cho học trò.”
Phụ thân hắn là thế giao với Lâm gia, có Lâm Phương Tri ở đây, hắn sẽ được
phần hơn. Lâm Phương Tri cười lạnh rồi nhìn Thẩm Quát:
“Đã như vậy rồi, Thẩm đại nhân nói xem đã xảy ra chuyện gì. Thi hội không
giống với thi hương, nếu không có chứng cứ xác thực thì không được phép bắt
giữ, Thẩm đại nhân, ông nói đúng không?”
Trên trán Vương đại nhân toát mồ hôi lạnh, ông nhìn Thẩm Quát với dáng vẻ
trung quân báo quốc, nhất thời không biết ông ta có nắm chắc chứng cứ gì trong
tay không hay chỉ cố gắng chống chịu mà thôi.
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Không ngờ là, Thẩm Quát lại đi tới phía trước, bình tĩnh đáp lời: “Quả thật là
có chuyện kì lạ. Nếu như Lâm đại nhân muốn biết chân tướng rõ ràng, có thể
chấp thuận cho hạ quan dùng cách trực tiếp được hay không?”
Chân của Vương đại nhân cũng run lên rồi.
Lâm Thừa tướng khinh miệt nhìn Thẩm Quát một lượt.
“Tùy ông.”
Lục soát cũng đã lục soát rồi, ông muốn xem xem, rốt cuộc Thẩm Quát có
thể làm sáng tỏ điều gì. Lời vừa nói xong, ông đã thấy hối hận rồi, bởi vì Thẩm
Quát nhanh chóng đưa tay túm thẳng lấy yết hầu của thí sinh kia, ép hắn “ọc”
một tiếng, ói ra luôn tại chỗ.
Như đã nói lúc trước, dù sao Cử Canh Thì cũng là người có công danh. Mặc
dù quan trong kinh thành không giống như quan huyện, nhưng trong trường hợp
không có bằng chứng mà đối xử với thí sinh như vậy, đây cũng chẳng phải
chuyện tốt đẹp là gì.
Một người nhã nhặn như Thẩm Quát lại làm ra chuyện đáng hổ thẹn đến vậy,
nhưng ông ta tuân mệnh Lâm Phương Tri, tra hay không tra thì cũng kéo ông
xuống nước. Trong lúc thi hội, đồ ăn của tất cả thí sinh đều được cung cấp như
nhau, ngày hôm nay ăn hẹ, nôn hết như thế cũng có thể tưởng tượng được mùi
vị của nó sẽ kinh dị nhường nào. Nhưng mà thứ khiến người ta xôn xao lại là,
nằm trong đống bẩn thỉu kia lại có một tấm lụa nhỏ nằm lẫn lộn.
Vương đại nhân bên cạnh vội vàng bước hai ba bước lớn lên phía trước nhìn
xem, trên mảnh lụa kia có chép một đoạn văn rõ ràng, có liên quan đến đề thi
lần này: “Hội am tân điển”.
“To gan, đến trường thi rồi mà còn gian lận, ngươi tưởng ngươi có mấy cái
đầu hả!!”
Tấm lụa này khá mềm, dù có nuốt vào bụng cũng không làm ảnh hưởng đến
cổ họng như những loại giấy bình thường. Nghĩ đến lúc trước Thẩm đại nhân
vẫn xoay xoay tên Cử Canh Thì này, hóa ra là muốn ép hắn nôn ra. Nhìn sắc
mặt của Lâm Phương Tri lúc này, Cử Canh Thì bị dọa sợ luôn rồi, hắn lảo đảo
ngã quỵ xuống đất, khóc ròng, nói: “Lâm thế bá, cứu cháu.”
Bí mật mang theo đồ vào trường thi không phải là chuyện nhỏ, nhẹ thì bị
tước bỏ danh phận tú tài, nặng thì bị đày đi sung quân, thậm chí còn có khả
năng bị tù chung thân. Đương nhiên, Lâm Phương Tri chẳng bận tâm hắn có thể
bị sung quân hay không, ông chỉ quan tâm mặt mũi của mình đã bị mất sạch
trước quan lại triều thần. Ống tay áo vung lên, tát mạnh một cái lên mặt người
kia.
“Đồ ngu xuẩn, ai là thế bá của ngươi, bản quan không nhớ mình có một
người cháu như ngươi.”
www.vuilen.com

238

Tác Giả: Tô Áng

XỨNG LỨA VỪA ĐÔI

Sau khi lấy được đáp án trong nhà vệ sinh, tên này đã mua chuộc người
trong trường thi, to gan đem đáp án vào đây. Chuyện thi cử lần này Hoàng
thượng cực kì để ý, ông cũng không muốn bị dính vào phiền toái.
Mặt nghiêm lại, ống tay áo phất lên, ông xoay mặt lại nói với Thẩm Quát,
“Tâm tư Thẩm đại nhân kín đáo, quả nhiên hơn người. Chuyện này giao cho
ông xử lý đi.” Sau đó ông ta không buồn nhìn Thẩm Quát thêm một cái, cũng
không quay đầu nhìn lại đám người phía sau, cứ thế dẫn người rời đi. Vốn đang
định gióng trống khua chiêng ầm ĩ chạy đến đây tự mình điều tra, cuối cùng lại
buông tay rời đi như vậy. Ngang nhiên mượn tay ông làm việc, tên Thẩm Quát
này, đúng là chẳng coi ông ra gì.
Vương đại nhân đứng bên chân vẫn còn run rẩy, mãi đến khi góc áo kia biến
mất mới dám tiến lại gần Thẩm Quát, “Đại nhân tính toán như thần, sao ngài
biết tên này sẽ nuốt mảnh lụa vào trong cổ?” Việc này cũng lạ kỳ thật đấy, làm
gì có ai sẽ nghĩ ra được chứ.
“Ông không nghe giọng cậu ta éo éo, mặt thì đỏ bừng lên sao. Bình thường
khi nói chuyện mọi người đều có thói quen nuốt nước bọt, nhưng hắn ta thì
không, bởi vì sợ làm ướt mảnh lụa kia, không nhìn rõ chữ ở bên trên nữa.”
Quả đúng là như vậy, nhưng mà, “Khi có cái gì đó mắc trong họng rồi thì
làm sao mà phát ra tiếng được?”
Thẩm Quát đắc ý nhìn Vương Bỉnh Thừa. “Ở trên phố vẫn diễn xiếc đó thôi,
môi người làm xiếc dù bất động nhưng vẫn phát ra âm thanh, người ta gọi đó là
phúc ngữ, tên Cử Canh Thì học được cái này, khi phát ra tiếng thì phối hợp với
khẩu hình, cực kì thông minh, chỉ tiếc là thông minh nhầm chỗ.”
Thì ra còn có chuyện như thế nữa. Vương đại nhân nghe xong thì vô cùng
kính phục, ông chắp hai tay lại, “Hôm nay được mở mang kiến thức, đại nhân
quan sát tỉ mỉ như vậy, thực sự khiến cho Vương mỗ thẹn thùng.”
Thẩm Quát nghiêng người né tránh, khoát tay đáp lại: “Việc này thì Thẩm
mỗ cũng không dám kể công, do có cao nhân chỉ điểm ta mới biết được chuyện
này.” Không riêng việc này, ngay cả việc tra ra được những thứ kia cũng là nhờ
sự chỉ điểm của người kia.
Cao nhân? Vương Bỉnh Thừa kinh ngạc, “Không biết vị cao nhân này là
người trong triều phải không?”
“Ở trong triều, nhưng không gặp thường xuyên.” Trên mặt Thẩm Quát
vương ý cười, nói thêm dăm ba câu nữa rồi vuốt cằm đi xử lý những chuyện còn
lại. Chỉ còn lại một mình Vương đại nhân đứng ngu người tại chỗ, cau mày suy
nghĩ. Trong triều, lại không thường xuyên gặp mặt thì là ai được chứ? Cao
nhân, vậy thì chức quan hẳn không thấp, lại không thường xuyên vào triều...
Vương đại nhân vỗ mạnh vào trán một cái.
Đó không phải là vị Thiên tuế của Vương phủ kia sao, Đoan tiểu Vương gia!
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Cho đến ngày yết bảng, Thẩm Quát mới được xách hành lý từ trường thi đi
ra. Thẩm Hành và Đạo Đạo cùng nhau tới đón ông, nhìn thấy không có bất kỳ
hồi quang phản chiếu nào từ trên người phát ra, nàng mới thở phào nhẹ nhõm.
Trong mắt Thẩm Hành, ông vẫn giống hệt trước đây, cho dù lần này Thẩm
Quát đã thăng quan từ tam phẩm lên thành chính tam phẩm. Ông may thêm vài
bộ quần áo mới, còn cố ý tranh thủ thời gian, quay về quê hương thăm mộ tổ,
dập đầu một lượt mới quay về.
Nàng nhìn lên đầu cha mình rồi cảm thán “tuổi trẻ có chí”, dù đã lớn tuổi
nhưng chỉ cần bền lòng, tổ tông đều nhìn thấy cả thôi.
Nhưng đâu ai biết trước, có một số việc tổ tông không thể nào nhìn được.
Ngay sau hôm thi đình kết thúc, cha nàng đi ứng mão rất lâu mà không thấy
quay về. Công công phụ trách truyền lời, lan hoa chỉ nhếch lên, nhỏ nhẹ nói
rằng, “Thẩm Quát bị nghi ngờ nhận hối lộ, hôm nay lúc lâm triều đã bị Đại Lý
Tự bắt giam, người nhà được vào thăm một lần. Thẩm cô nương mau thu dọn
đồ đạc rồi đi theo ta luôn.”

Chương 59
Cái Gọi Là Hiếu Thuận

T

hực ra Thẩm Hành cũng không quá khiếp sợ, thậm chí nàng còn cảm

thấy, kết quả thế này đúng là không có lỗi với cái mí mắt đã nháy liên tục gần
nửa tháng của nàng.
Khi xách một bọc nhỏ ngang qua quán bánh bao, nàng còn nhân tiện mua hai
cái bánh bao thịt.
Tiểu Toàn công công dẫn đường vừa đưa khăn tay lên che ánh mặt trời ban
trưa vừa nói:
“Cô mang theo mấy thứ này cũng vô dụng thôi à, vào tới trong kia đều phải
trả lại nguyên xi hết. Cũng nhờ Thánh Thượng nhớ đến những chuyện trung
thực và an phận của Thẩm Quát ngày thường, nên mới để cho cô đi vào thăm đó
chứ.”
“Mấy nơi như Đại Lý Tự này chưa bao giờ có người nào thấy qua, nhưng
không ai không hiểu, nếu không phải đại lao trọng án, nào có chuyện sẽ bắt
giam nơi này. Mà lần này Thẩm đại nhân cũng quá hồ đồ rồi, khi nào nhận hối
lộ mà chẳng được, sao lại đúng vào giờ phút quan trọng này được chứ, muốn
chọc tức Thánh Thượng hay sao?”
“Nhưng mà ai mà chẳng thích bạc, ba vạn lạng bạc trắng, nếu như đổi thành
tiền đồng thì chồng chồng chất chất luôn, này, rốt cuộc cô có nghe không vậy?”
Hắn ta nói chăm chú nãy giờ, vậy mà nàng vẫn còn có tâm trạng đi mua đồ
ăn vặt?!
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“Đương nhiên là đang nghe rồi.” Thẩm Hành tiện tay nhét cây kẹo hồ lô vừa
mới mua cho hắn. “Ngài mới nói tới đoạn ba vạn lạng bạc trắng, đổi thành tiền
đồng kìa, nhưng mà ngài có thể chờ ta một chút được không?” Nàng đổi bọc đồ
từ tay này sang tay kia, chỉ vào cửa hàng may mặc đối diện rồi nói. “Ta mang
mấy cuộn vải này qua đó đặt kiểu rồi sẽ ra ngay nhé, không mất quá nhiều thời
gian đâu.”
Đặt kiểu? May quần áo!!! Cả khuôn mặt của Tiểu Toàn công công đều cứng
đờ cả lại. “Chẳng lẽ cái bọc này của cô không phải là đồ đạc mang cho Thẩm
đại nhân sao?” Nào có đạo lý phụ thân bị bỏ tù, mà khuê nữ còn chạy đi may
quần áo chứ.
“Đương nhiên không phải, quần áo cha ta đều thuê người may riêng, ngài
chờ ta một chút, ta quay lại ngay.”
Cả khuôn mặt Tiểu Toàn công công đều co quắp hồi lâu. Mãi đến tận khi
bước đi trên con đường vào bên trong nhà tù, Tiểu Toàn công công cũng không
nói với Thẩm Hành thêm một câu nào nữa, ngay cả kẹo hồ lô nàng mua cho hắn
cũng chẳng thèm ăn.
Với cá tính của hắn, hắn cực kỳ không ưa loại nữ tử không biết hiếu thuận là
gì này. Nghĩ tới Thẩm Quát tuổi tác đã cao mà còn phải ngồi trong nhà giam u
ám chờ thẩm tra xét xử, càng nghĩ lại càng thấy chua xót trong lòng, Tiểu Toàn
công công bỏ khăn xuống nói với quản ngục bên kia:
“Người trong phòng kia ấy, nếu nhỡ có đau đầu cảm sốt gì thì các ngươi nên
cố gắng để ý chăm sóc một chút. Ông ấy gia môn bất hạnh lắm, nuôi một đứa
con gái vô tâm như vậy. Dù chúng ta là người ngoài, không giúp được gì, nhưng
tốt xấu cũng nên để lương tâm mình thanh thản.”
Ba tuổi hắn đã để tang mẹ, phụ thân của hắn - người duy nhất bảo vệ hắn
cũng qua đời khi hắn vừa lên sáu. Bởi vậy, đối với những người lớn tuổi già
yếu, hắn vẫn luôn tôn trọng, cũng cực kì chướng mắt với mấy loại con cái
không biết hiếu thuận là gì.
Ngươi nói Tiểu Toàn công công này là ai? Nhìn không có gì bắt mắt, nhưng
lại là công công chỉ đứng sau vị tổng quản nội vụ phủ, hầu hạ bên cạnh đương
kim Thánh Thượng đấy. Hắn tùy tiện dặn dò một câu, còn giá trị gấp mấy lần
nhét bạc.
Những người ở đây nghe xong, nào có ai lại không chịu tuân theo, rối rít gật
đầu tán thành.
Còn đúng lúc này đây, dưới ánh mắt khinh bỉ vô cùng tận của mọi người,
Thẩm Hành lại bước đi cực kì nghiêm túc, trong miệng vẫn còn cắn nửa viên
hồng sơn tra chưa nhai xong, hài lòng nhìn Tiểu Toàn công công lại dặn dò
quản ngục thêm lần nữa.
“Nhớ đó, là cha nàng ta, nhớ đối xử với ông ấy tốt một chút, nếu không bên
trên mà phán tử hình thật thì đáng thương làm sao.”
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Thẩm Hành vẫn cà phất cà phơ đi tới, nhưng khi nghe tới hai chữ tử hình,
bước chân lại thoáng ngần ngừ dừng lại, nhưng rất nhanh lại quay trở về thái độ
bình thường.
Đại Lý Tự là nơi nào chứ, nàng đã quá rõ ràng. Trọng phạm triều đình, tất cả
đều bị giam giữ ở đây.
Đây là nơi mà không có quan hệ thì ngay cả một lời cũng không thể nói, bạc
cũng chưa chắc hữu hiệu. Chỉ có thể dựa vào ít tài lanh nho nhỏ, để cha nàng
sống dễ chịu hơn một chút mà thôi.
Khi đi vào phòng giam, nàng đứng bên cái góc nhỏ đen thui như mực, nhìn
một lúc lâu rồi mới mở miệng gọi tiếng “Cha.”
Ông ngồi đưa lưng về phía nàng, nghe thấy giọng con, sống lưng cũng giật
nảy cả lên. Khi quay lưng lại, trên khuôn mặt đó lại tươi cười như trước: “Hành
Hành đến rồi à.” Ông nói như vậy đấy.
Cứ hệt như ngày thường vẫn nho nhã ngồi trong nhà uống nước, cứ như thể
nơi này không phải nơi lao lí ngục tù. Mà cha con hai người họ, cũng chỉ đang
trò chuyện mà thôi.
Thực ra vào chính lúc này đây, Thẩm Hành vẫn mong muốn nhìn thấy cha
nàng ngồi dưới đất khóc ròng, rồi gân giọng gào thét. Bởi vì như vậy, có nghĩa
là chuyện không nghiêm trọng gì.
“Con tới rồi, tới thăm cha một chút.” Nàng dứt khoát nhấc váy lên, ngồi bệt
xuống nền đất. “Bọn họ nói cha nhận hối lộ, trước khi hội thẩm thì cho con tới
thăm cha.” Thẩm Quát nghe vậy gật gật đầu.
“Đúng là nói vậy, hình như số bạc kia cũng không ít đâu.” Không phải ít, ba
vạn lượng bạc mà đè chắc cũng chết năm, sáu người. Thẩm Hành nghiêm nghị
nhìn ông.
“Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, cha nói cho con nghe xem.”
Thẩm Quát lắc đầu than thở.
“Việc này cũng lạ lùng lắm.”
Thí sinh qua được kì thi hội gọi chung là “Cống sinh”, mỗi lần sẽ chọn ra
một trăm năm mươi người văn chương xuất chúng, sau đó tiếp tục tham gia thi
điện.
Trong đó có một thí sinh tên là Thạch Kim Tài, là nhi tử một nhà phú hộ ở
huyện Kim An, là thí sinh cuối cùng nằm trong danh sách lần này.
Thí sinh tham gia thi hội vàng thau lẫn lộn, có thư sinh cùng khổ, đương
nhiên cũng sẽ có con cái nhà giàu. Học vấn có tốt hay không, cũng không phải
chỉ nhìn thấy trên tờ giấy, huống chi đối phương chỉ là cống sinh, lại đứng hàng
cuối cùng, vốn sẽ không ai chú ý.
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Nhưng lại tình cờ làm sao, tên thí sinh xếp hạng thứ một trăm năm mốt
Phùng Vượng lại là đồng hương của hắn, vào ngày yết bảng đã đại náo trường
thi, nói Thạch Kim Tài không có chân tài thực học, văn viết còn không rành
mạch rõ ràng, sao có thể xếp hạng trước hắn.
Kì thi hội mỗi năm, chuyện như vầy cũng không hề mới lạ. Người đọc sách
khó tránh khỏi thanh cao, không chịu thừa nhận học thức mình hơn kém người
khác cũng là điều thường thấy, mọi người cứ tưởng đó là trò khôi hài, không ai
để ý.
Nào ngờ, tên Phùng Vượng này lại dựa vào quan hệ để cáo thẳng lên ngự
trạng. Chỉ thẳng Thạch Kim Tài đút lót, còn mang theo một nhân chứng đến
đây, chính là Thạch Nhị - trướng phòng nhà Thạch Kim Tài. Tên này đã rêu rao
với người ngoài từ lâu, đại nhân nào có thể giúp hắn qua được kì thi hội, hắn sẽ
nguyện ý tặng năm vạn lượng hoàng kim.
Sau khi Thánh Thượng kiểm chứng xong thì giận tím cả mặt, trước bằng
chứng như núi Thạch Kim Tài không thể không nhận tội, hắn nói rằng quả thực
mình đã từng thả tiếng gió như vậy. Hơn nữa sau khi yết bảng, năm vạn lượng
hoàng kim này cũng đã đưa đến quý phủ của vị đại nhân kia, chính là quan phó
chủ khảo lần này, Ngụy Thanh.
Thực ra, trong những lần thi hội trước kia, việc tương tự cũng xảy ra không
ít. Vì đề phòng có quan chức phân biệt được chữ, lật xem tên họ giúp thí sinh
vượt qua kì thi hội, cho nên người ta thường dùng chu mặc sách (sách có mực
chu sa) để phòng ngừa.
Thí sinh làm bài thi sẽ dùng mặc bút, gọi chung là mặc sách. Sau khi thi
xong, bài thi sẽ được niêm phong tên, rồi giao cho quan sao chép dùng bút son
chép lại một bản, tức là chu mặc sách. Sau khi giám khảo chấm bài thi, đối
chiếc mặc sách và chu sách, hủy niêm phong số phòng, quy trình đó cực kì
nghiêm cẩn. Nhưng mà trên có chính sách, dưới có đối sách.
Đám thí sinh lại vắt óc nghĩ ra cách khác. Và cách khác này, chính là vào
cuối mỗi đoạn văn, hoặc là ở đầu, họ sẽ dùng một số trợ từ như “Ai đã” “Đầu
tiên” “Thì lại”... Mà sở dĩ Ngụy Thanh có thể nhận ra bài thi của Thạch Kim
Tài, cũng là vì có người đã gửi gắm mấy điểm này cho ông.
Danh ngạch trúng tuyển thi hội là kết quả do phó chủ khảo và mười tám vị
đồng khảo cùng thẩm duyệt, trước khi yết bảng, chấm bài thi, điền bảng, hầu
như không liên quan đến vị giám thị nào.
Thế nhưng vấn đề là ở chỗ, người Ngụy đại nhân gặp cuối cùng trước khi
chấm thi lại chính là Thẩm Quát. Đồng thời, có người tận mắt nhìn thấy ông lén
lút đưa một tờ giấy cho Ngụy Thanh, Thạch Kim Tài cũng đứng ra khai nhận,
hắn ta đã mua chuộc Thẩm Quát giao dấu bài cho Ngụy Thanh.
Chưởng quỹ ngân hàng tư nhân Bảo Thông có thể làm chứng, ngày thứ hai
sau khi yết bảng, Thẩm Quát có tới đó gửi ba vạn lạng bạc trắng. Trong phút
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chốc, Thẩm Quát đã trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, tất cả mũi
thương đều hướng về phía ông, nhân chứng vật chứng đầy đủ, có trăm cái
miệng cũng khó lòng bào chữa.
Ông là quan giám khảo do Thánh Thượng bổ nhiệm, tham ô nhận hối lộ
chẳng khác nào đánh thẳng vào mặt Thánh Thượng, giờ chỉ bắt giữ chờ thẩm tra
cũng đã là đặc biệt khai ân.
“Cha ơi, rốt cuộc cha có đưa tờ giấy gì cho Ngụy đại nhân không?” Lá gan
của cha nàng đương nhiên nàng biết rõ. Đừng nói ba mươi vạn lạng, cho dù là
ba vạn cũng làm hai chân ông đã run rẩy luôn rồi. Nhưng lần này, đáp án lại
khiến cho nàng giật mình khiếp sợ.
Bởi vì ông nói, “Đúng là ta đã kín đáo đưa một tờ giấy cho Ngụy đại nhân.”
Thẩm Hành “!!!”

Chương 60
Thằng Hề Nhảy Múa

L

úc Thẩm Hành đi ra khỏi Đại Lý Tự, trời đã khuya lắm rồi. Ánh mắt của

Tiểu Toàn công công hệt như hai ngọn đèn chiếu thẳng trên mặt đất, cho nên
nàng mới có thể tìm được đường về giữa đêm đen mù mịt.
Khi đến trước cửa nhà, vốn dĩ nàng muốn cảm tạ hắn một câu, nhưng sắc
mặt xem thường quá mức rõ ràng kia khiến cho nàng chẳng còn hảo ý muốn
mời hắn vào nhà uống ngụm trà nóng rồi hãy đi thêm nữa.
Đạo Đạo đang bưng cái bát đứng trong sân, thấy nàng về thì vội vàng xoay
quanh hỏi han: “Tiểu thư, lão gia thế nào rồi? Có bị nghiêm hình tra tấn không?
Có bị vu oan giá họa gì không? Nô tỳ lo đến mức nuốt không trôi cơm nữa.”
Nàng cúi đầu nhìn chén mì sợi trong tay người kia, quả thật là vui mừng hết
sức, thứ nàng ấy đang ăn đâu có phải là “cơm”.
“Bây giờ vẫn chưa thẩm vấn, cho nên trong khoảng thời gian ngắn thì những
điều em nói vẫn chưa xảy ra đâu.”
“Trong khoảng thời gian ngắn sẽ chưa xảy ra? Vậy vẫn có khả năng sẽ xảy
ra sao? Tiểu thư, không phải lão gia sẽ....” Người ở Thẩm phủ đều biết, những
việc nhỏ nhặt không đáng kể thì cha con hai người sẽ càng nháo càng lớn.
Nhưng ngược lại, khi xảy ra đại sự họ lại khống chế cảm xúc rất tốt, nhàn nhạt
tựa như không.
Từ trước đến nay, Đạo Đạo chưa từng nhìn thấy dáng vẻ nghiêm túc của
Thẩm Hành như vậy, trong lòng nàng cũng biết, nhất định chuyện này phải cực
kì nghiêm trọng. Mì sợi trong chén không cách nào nuốt trôi, nàng run giọng
hỏi: “Lão gia sẽ chết sao?” Thẩm Hành tựa đầu vào giường trúc trong sân.
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“Trước khi Ngụy Thanh chấm bài thi, cha ta có đưa cho ông ta một tờ giấy,
trong đó vốn dĩ là một toa thuốc, nhưng chẳng hiểu thế nào, lúc điều tra ra thì
bên trên lại chính là bằng chứng hối lộ. Chữ viết đó không khác chữ cha ta chút
nào, nếu không tìm được chứng cứ chứng minh tờ giấy kia là giả, thì khó nói
lắm.”
Ngụy đại nhân lớn hơn cha nàng mấy tuổi, có thể nói, với Thẩm Quát, ông
ấy vừa là thầy vừa là bạn. Tuy là Thượng thư bộ Lễ cao quý, nhưng bình thường
ông ta lại hết sức hiền hòa. Cả đời không thích tiền tài, chỉ thích ngâm thơ vẽ
tranh, đây chính là nguyên nhân tại sao quan hệ giữa họ lại tốt đến vậy.
Lúc ở trường thi, cha nàng và Lâm Phương Tri đã bất đồng ý kiến mấy lần,
đều là nhờ vị Ngụy đại nhân này đứng ra hòa giải, cũng tươi cười đi khuyên nhủ
bao lần.
Thẩm Quát vô cùng cảm kích, giờ nghe nói mẹ già của ông lại đang lâm
bệnh nặng, cho nên trước khi chấm thi một ngày, Thẩm Quát có đi tìm ông ta,
đưa cho ông ta một toa thuốc.
Còn việc tại sao toa thuốc này lại trở thành chứng cứ nhận hối lộ, ngoại trừ
bản thân Ngụy đại nhân ra thì cũng chỉ có người có ý định hãm hại mới biết
được. Có thể khẳng định, đây là âm mưu đã chuẩn bị từ lâu. Trước không nói
đến việc Ngụy Thanh không có lý do gì để hại cha nàng, cho dù là cố ý đi chăng
nữa, chẳng có lý nào ông ta lại liên lụy cả tiền đồ và tính mạng bản thân. Thẩm
Quát là người chính trực, xưa nay ông không gây thù oán với ai ở trong triều,
vậy đáp án chỉ có một, cũng chỉ có thể là Lâm phủ.
Phương thuốc không cánh mà bay, không phải nàng không nghĩ tới việc đến
trường thi điều tra. Nhưng ngay sau khi yết bảng, Ngụy đại nhân bị bắt, cống
viện đã có người quét dọn hết rồi. Thứ hai, chỉ sợ những người kia đã tiêu hủy
chứng cứ, nàng có đi cũng chỉ là gãi đúng chỗ ngứa mà thôi.
Đạo Đạo đứng bên nơm nớp lo sợ nói: “Nếu đã vậy, chẳng lẽ không còn
cách nào nữa sao?” Nàng vỗ nhẹ vào mu bàn tay của nàng ấy.
“Cũng chưa hẳn.”
Lưu chưởng quỹ của ngân hàng tư nhân Bảo Thông có nói, cha nàng có gửi
ở đó ba vạn lượng bạc, nhưng ngày đó cha nàng không đến đấy, rõ ràng ông đã
tới Trâm Ngọc quán. Đó là cửa hàng trang sức nổi danh nhất kinh thành, ông tới
đánh cho Thẩm Hành một cây trâm vàng.
Chỉ cần tìm được tiểu nhị ngày hôm đó đứng ra làm chứng, ít nhất cũng có
thể chứng minh cha nàng không nhận hối lộ, những chuyện còn lại, muốn nghĩ
biện pháp thì phải gặp được vị Ngụy đại nhân kia.
Sáng sớm ngày hôm sau, Thẩm Hành đi đến Trâm Ngọc quán. Chưởng quỹ
Liễu Hồng Ngọc tự mình bước ra chào đón, cười ha ha nói: “Đây không phải là
Thẩm đại tiểu thư sao, lâu rồi không gặp, vẫn xinh đẹp như vậy.”
www.vuilen.com

245

Tác Giả: Tô Áng

XỨNG LỨA VỪA ĐÔI

Nàng mỉm cười, cầm năm lượng bạc thưởng cho bà rồi hỏi: “Trước đây mấy
ngày, cha ta có đánh cho ta một món trang sức ở đây, không biết đã làm xong
chưa?”
Triều đình xảy ra chuyện lớn như vậy, dù có là “chuyện xấu trong nhà” đi
nữa thì dân thường cũng phong phanh được một hai câu, huống hồ nơi này lại là
nơi thường xuyên ra vào của các phu nhân nhà quan lại, có thể trong lúc vô tình
đã tán chuyện đôi câu.
“Thẩm đại nhân đến đánh đồ trang sức...”
Liễu Hồng Ngọc cúi đầu suy nghĩ một chút rồi áy náy đáp lời: “Ta phải đi
xem lại sổ sách đã, mỗi ngày có không ít người đến đây đặt làm trâm, mong
Thẩm tiểu thư lượng thứ.”
Thẩm Hành cười nói: “Liễu chưởng quỹ khách khí rồi, chờ một chút cũng
không sao.”
Chuyện đặt cây trâm lúc vào trong ngục nàng mới biết. Đã qua nhiều ngày
như vậy, không biết những người kia đã làm gì chưa nữa.
Vẫn còn đang suy nghĩ, Liễu Hồng Ngọc đã vén mành từ bên trong đi ra,
“Cây trâm hôm qua đã đánh xong rồi, tiểu thư nhìn xem, có vừa ý không?”
Thẩm Hành nhìn thấy cây trâm kia, cuối cùng mới có thể âm thầm thở phào
nhẹ nhõm, tán thưởng, “Tay nghề của Trâm Ngọc quán trước giờ vẫn tuyệt vời
như vậy, cây trâm này cũng tinh xảo thật đấy, ta rất hài lòng. Nhưng không biết
có thể mời thợ vẽ cây trâm ngày ấy theo ta về phủ một chuyến được không, ta
cần đánh mấy thứ đồ trang sức khác nữa.”
Cây trâm được đặt làm theo bản vẽ mà khách lựa chọn. Bình thường Liễu
Hồng Ngọc không quan tâm những chuyện thế này, đã có tiểu nhị ở trước quầy
đón tiếp. Nếu khách hàng có yêu cầu, thì có thể thoải mái đi theo khách hàng để
vẽ lại mà thôi.
Liễu Hồng Ngọc là người chỉ quan tâm đến bạc, đi đến nhà vẽ theo yêu cầu
có thể kiếm được hơn hai mươi lượng, đương nhiên là phải mừng rồi, bà nhanh
chóng gọi tiểu cô nương tiếp đón cha Thẩm Hành ngày ấy đi theo.
Tiểu cô nương này tên là La Quyên, tuổi cũng không lớn lắm, nhưng có thể
nhìn ra được là một người hiểu lễ nghĩa, có quy có củ. Trước tiên, Thẩm Hành
mời nàng ấy vào nhà, nói về hai bản vẽ mà nàng muốn vẽ, sau đó mới ung dung
hỏi thêm: “Cô nương có nhớ hôm đó lúc phụ thân ta rời đi là giờ nào không?”
La Quyên vừa cắm cúi vẽ tranh vừa đáp: “Khoảng giờ mùi trở đi, sao Thẩm
đại cô nương lại hỏi chuyện này vậy?”
Thẩm Hành thở dài, khẽ nói: “Nói đến lại đau lòng, kính xin cô nương nhất
định phải nhớ chính xác canh giờ giúp ta, bởi vì đây là đại sự liên quan đến tính
mạng cha ta.”
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Quá trình thẩm án của Đại Lý Tự đều có ba người hội thẩm, gồm Thừa
tướng, Thái úy, Ngự sử cùng nhau chủ trì. Nhưng bởi vì lần này Lâm Phương
Tri cũng thất trách, cho nên không thể làm chủ thẩm, vị trí này được đổi thành
Ngự sử đại phu Kiều Nghiêm Lệnh.
Trong thời gian khai thẩm, những người không liên quan không được phép
dự thính, nhưng bởi vì Thẩm Hành tìm được nhân chứng nên mới được cho
phép vào công đường, giờ phải đợi bên trong truyền lệnh thì vào luôn.
Ở phía sau cánh cửa sơn son, bàn tay nàng ướt đẫm mồ hôi.
Bên trong, kinh đường mộc gõ gõ ba lần, ngoài vài câu tình cờ nghe được,
còn lại chẳng nghe được chuyện gì.
Từng người làm chứng lần lượt được gọi vào, nàng nhìn thấy Lưu chưởng
quỹ của ngân hàng tư nhân Bảo Thông. Trong lúc hai người đối diện nhau, ánh
mắt người kia nhanh chóng chuyển đi chỗ khác, không dám nhìn nàng thêm một
chút.
Trong lòng nàng hiểu rõ, cho nên lúc đi lướt qua nhau, nàng khẽ nói một
câu: “Người làm việc gì đều có trời cao chứng giám, Lưu chưởng quỹ làm vậy
không sợ bị thiên lôi trừng phạt sao?”
Không ngoài dự liệu, hắn co rúm cả người, nhanh chóng rời đi.
Sau khi tiến vào công đường, nàng nhìn thấy cha mình quỳ gối ở chính giữa
công đường, ông gầy gò ốm yếu, bộ quần áo tù màu trắng mặc trên người đã dơ
bẩn cả rồi, nhưng sống lưng vẫn thẳng tắp y như ngày trước.
Nàng nén hết đau lòng, quỳ xuống bên cạnh ông, nói rõ:
“Tiểu nữ Thẩm Hành, mang theo La Quyên là người của Trâm Ngọc quán
bái kiến các vị đại nhân. Nàng ấy có thể làm chứng, ngày 16 tháng 2 vào giờ
mùi ba khắc, phụ thân tiểu nữ từng đến Ngọc Trâm quán chọn bản vẽ làm trâm
vàng, không hề đến ngân hàng tư nhân Bảo Thông, kính xin các vị đại nhân
minh xét.”
Trước khi xét xử, để đảm bảo không có sai sót nào, Thẩm Hành trực tiếp
mời La Quyên đến ở nhà mình. Nàng đã nói rõ ràng ngọn nguồn mọi chuyện
với nàng ấy, nàng ấy cũng đồng ý sẽ đứng ra làm chứng cho Thẩm đại nhân.
Nhưng sau đó vào ngày hội thẩm, trên công đường, nàng lại lật lọng luôn.
“Mấy vị đại nhân minh giám, ngày 16 tháng 2 đúng là tiểu nữ có ở bên trong
cửa hàng chào hỏi khách khứa, nhưng chưa từng gặp Thẩm đại nhân đi vào
trong quán. Lời Thẩm đại tiểu thư nói, tiểu nữ cũng không biết. La Quyên chỉ là
một nữ lưu, nào có gan mà dám dối gạt chư vị.”
Thẩm Hành kinh hãi, lại yêu cầu truyền gọi Liễu Hồng Ngọc của Ngọc Trâm
Quán, đương nhiên đối phương cũng một mực chắc chắn rằng Thẩm Quát chưa
từng đến cửa hàng đặt cây trâm nào cả.
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Đến ngay cả sổ ghi chép cũng rơi vào chậu than mất rồi, không còn chứng
cứ để điều tra. Quan chủ thẩm Kiều Nghiêm Lệnh lớn tiếng hỏi nàng, còn điều
gì muốn trình bày nữa không. Nàng không trả lời được, chỉ nhìn về phía La
Quyên đang quỳ ngay bên cạnh. Trong đôi mắt kia tràn ngập xấu hổ, sợ hãi và
khó xử. Cuối cùng khi nàng bình tâm trở lại, Thẩm Hành cũng hiểu rõ cả rồi.
Thẩm Quát động viên nàng, ông nói: “Hành Hành, nghĩ thoáng ra một chút.”
Nhưng làm sao nàng có thể nghĩ thoáng ra được đây? Thậm chí nàng còn muốn
náo loạn công đường này để dẫn cha nàng rời đi, nhưng nàng lại không thể làm
thế. Bàn tay giấu trong tay áo đã nắm chặt thành đấm, móng tay bấm sâu vào
lòng bàn tay đến ứa cả máu ra. “Không có.”
Một lúc rất lâu sau, nàng mới trả lời như vậy. Không cãi lại, không nổi giận
cũng không làm loạn.
Chỉ quỳ gối như thế giữa công đường, cả căn phòng âm u sực nức mùi tiền,
nàng cảm giác mình cũng giống như bọn họ, đều là những thằng hề nhảy múa vì
tiền bạc, thấp hèn là thế, cũng buồn cười như thế.
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