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Trong lúc nhặt rau, nương đột nhiên nói: "Hôm nay nhà Trình Lộc đưa sính lễ, nghe nói đã chọn được ngày tốt."
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Chương 1
Trong lúc nhặt rau, nương đột nhiên nói: "Hôm nay nhà Trình Lộc đưa sính lễ, nghe nói đã chọn được ngày tốt."
Nàng giật mình, lòng bàn tay buông lỏng, rau trong tay rơi xuống chậu nước.
"Con cũng biết sao." Nương không nhìn nàng, vẫn nói như trước, đem rau nàng vừa nhặt xong cắt nhỏ.
"Con có nghe nói." Nàng nhặt lại cọng rau bị rơi xuống nước, giữ ở trong tay, khẽ vẩy, giọt nước như hạt châu nhẹ nhàng bắn ra khắp
nơi, "Chỉ không biết là ngày hôm nay."
Nương không nói gì, sau khi thở dài, bỗng nhiên quay đầu nhìn nàng: "Hai đứa đã nhiều năm như vậy . . . con và Trình Lộc . . . rốt cuộc
là đã tính cái gì?"
"Không tính gì cả." Nàng cúi đầu, tay hơi dùng lực, giọt nước trong suốt liền theo cọng rau trượt xuống thành chuỗi.
"Vậy là . . . " Nương lại thở dài, "So với thiên kim của Vân gia, chúng ta còn có thể tính cái gì . . ."
Đầu của nàng ngày càng cúi thấp, vài sợi tóc đen nhánh rơi xuống, nhẹ nhàng rủ lên chậu nước rửa rau.
....
Cuối cùng nàng cũng ăn xong, nhanh chóng thu dọn, liền bước đi
Cảnh chiều hôm lờ mờ, phía tây vẫn còn chút ánh hồng, phía đông đã hoàn toàn xanh tím.
Nàng bước đến hàng rào ven sân, rất xa, nhìn thấy Vân phủ ở phía đông thị trấn nguy nga đường bệ, mái ngói cong vút, một chuỗi đèn
lồng bằng lụa đỏ lay động, đỏ như vậy, hồng như vậy, khiến cho vùng trời xanh tím ở phương đông dường như được nhuộm lên một
ánh hồng mỏng manh.
Nàng đã từng thích màu đỏ như vậy.
Chờ khi chúng ta thành thân, ta sẽ treo đèn lồng bằng lụa đỏ trải dài từ nhà muội đến nhà của ta, không, là nhà của chúng ta, được
không?!
Hắn đứng bên hàng rào, ngón tay vẽ nên một đường cong thật dài trên bóng chiều tà, hắn quay đầu lại nhìn nàng, đôi mắt mỉm cười

mang theo vẻ chờ mong.
Nàng chỉ khẽ cười, sau đó gật đầu.
Nước mắt của nàng bỗng nhiên rớt xuống, đó là lời nói cách đây một năm của hắn, chỉ mới một năm, mọi thứ đã không còn giống
như trước.
"Vào nhà đi, trời đã tối rồi." Không biết từ khi nào nương đã đứng ở cửa, lên tiếng gọi nàng.
"A . . ." Nàng đáp lại, đưa tay lau đi dòng lệ, hốt hoảng đẩy cổng hàng rào, chần chờ một chút, nàng quay đầu lại nói: "Nương, con
đến nhà Tứ thẩm một lát, con đi giao hàng thêu . . ."
Nương gật đầu: "Đừng đi quá lâu, đi sớm về sớm, . . . Những lời nương nói . . .không nên để trong lòng . . ."
Cánh mũi cay cay, nước mắt thiếu chút nữa lại rơi
...
Nhà Tứ thẩm cũng không xa, nàng cầm hàng thêu đi ra, trời vẫn còn chưa tối, chỉ hơi hơi u ám.
Nàng đi trên đường cái, người dân hai bên đường loáng thoáng lướt qua, nàng bước đi như một bóng ma, một lúc lại được soi sáng
bởi ánh nến mỏng manh, sau đó, những ngọn đèn lồng bằng lụa đỏ càng lúc càng đến gần, chậm rãi ở ngay trước mắt.
Nàng đứng trước bức tường trắng cao lớn của Vân phủ, ngẩng đầu lên, trong con ngươi đều là ánh hồng lay động, dập dờn như
ngọn sóng trên gương mặt trắng nõn của nàng.
Cảm giác chua xót dâng lên, nàng gục đầu, chầm chậm ngồi xổm xuống, người qua lại trên đường thưa thớt, không hề có ai chú ý tới
nàng.
Chợt nghe một hồi vó ngựa dồn dập, nàng lấy lại tinh thần, vừa định xoay người, phía sau lưng liền có một cái gì đó thô ráp chạm vào,
nàng hoảng sợ, định sẽ ngồi dậy, nhưng lại ngã nhào lên mặt đất, đầu cổ đều bám đầy bụi đất, hàng thêu trên tay cũng rơi đầy mặt
đất.
Nàng chật vật bò dậy, lúc này mới nhìn thấy cái vật làm nàng ngã xuống đất chính là một con ngựa to lớn, nó kiêu ngạo đứng trước
cửa Vân phủ, bỗng nhiên nó khịt mũi vài cái, làm nàng kinh hoàng lui về phía sau.
Cửa son bằng đồng thau của Vân phủ đột nhiên mở rộng, gia nhân ở bên trong lần lượt bước ra, tiến lên cung kính: "Thiếu gia đã về!"
Lúc này nàng mới nhận ra còn có một người, hắn nhẹ nhàng nhảy xuống từ trên lưng ngựa, đem dây cương ném vào trong tay gia
nhân.
Hắn thản nhiên nhìn nàng một cái, liền nhanh chóng bước vào cửa Vân phủ.
Nàng khẽ cười chính mình, ngồi xổm xuống nhặt lại hàng thêu, nhẹ nhàng phủi đi lớp bụi đất bám trên bọn chúng.
Lúc nhặt món đồ cuối cùng thì đầu ngón tay bỗng nhiên chạm vào một vật lạnh lẽo, nàng nhặt lên nhìn xem, là một chuỗi ngọc trai, sau
khi thổi hết bụi đất, chuỗi ngọc hơi toả ra màu sắc óng ánh.
Nàng đứng dậy nhìn quanh, chung quanh không hề có người, ngay cả gia nhân của Vân phủ cũng đã đóng cửa vào nhà.
Cũng không biết là ai đánh rơi ở đây?
Nàng thấy trời đã tối đen, nếu như tiếp tục trì hoãn, ngay cả đường về nhà cũng không thể thấy rõ.
Nghĩ một hồi, đem vòng ngọc bao bọc bên trong hàng thêu, chậm rãi bước dọc theo đường phố trở về.
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Chương 2
Nàng leo lên lưng chừng núi khi trời vẫn còn chưa sáng.
Ngồi xuống nghỉ tạm, lau đi mồ hôi, nhớ lúc rời giường nương còn nói với nàng, sớm như vậy liền lên núi tìm cỏ làm thuốc nhuộm,
cũng không biết là có tìm được hay không.
Nàng biết bây giờ không thể tìm thấy cỏ nhuộm, nhưng vì nàng ngủ không ngon, cũng không thể ngủ được, nên muốn lên núi hít thở

không khí, hoặc là, nhờ vào núi rừng rậm rạp để che giấu sự thương tâm, sẽ không có người nào nhìn thấy.
Ánh mặt trời sáng lên, nàng nhìn thấy cái trấn nhỏ bên dưới chân núi đang chầm chậm thức tỉnh, thấp thoáng có khói bếp lượn lờ,
dường như nàng chỉ cần hơi hít thở là có thể ngửi thấy mùi hương màn thầuủ xông thẳng vào cánh mũi.
Nàng lặng lẽ ngồi trên bậc đá của con đường núi, giữa làn gió ướt át buổi sớm mai.
Một lát sau có người lên núi, đi đến trước mặt của nàng, vươn tay ra: "Đồ của ta."
Nàng bừng tỉnh, ngẩng đầu nhìn hắn: "Đồ của huynh? Ta không biết huynh là ai."
"Vòng ngọc trai." Lời nói của hắn rất ngắn gọn lại nhạt nhẽo.
"A." Nàng nhớ ra, vừa định đưa đến, nhưng bỗng nhiên ngừng lại, ngẩng đầu nói với hắn, "Huynh là người cưỡi trên lưng ngựa tối
hôm qua? Huynh là thiếu gia Vân phủ?"
"Ừ." Hắn buồn bực lên tiếng, vẫn vươn tay đến trước mặt nàng như cũ.
Nàng cười, cũng không nhìn hắn, vòng tay ôm lấy đầu gối: "Đúng là ta nhặt được một chuỗi ngọc, nhưng tại sao ta phải tin rằng đó là
của huynh?"
Hắn hơi ngẩn ra, sau đó ngồi xuống bên cạnh nàng: "Cô nương muốn đưa ra điều kiện? Cần bao nhiêu bạc?"
"Bạc?" Nàng chần chừ một lúc, bỗng nhiên cười lạnh, "Ra là vậy, Vân phủ các người dù sao cũng có rất nhiều bạc, có cái gì mà
không thể dùng bạc để giải quyết."
Hắn có chút không kiên nhẫn: "Vậy cô nương muốn điều gì?"
Nàng vẫn cười lạnh như trước: "Ta muốn cái gì? Ta muốn gả vào Vân phủ, ta muốn huynh treo đèn lồng lụa đỏ kéo dài từ nhà ta đến
Vân phủ, có thể sao?"
Đôi của hắn khẽ nhíu lại, có chút nghi hoặc cũng có chút kinh ngạc.
Nàng đứng dậy lấy vòng ngọc ném cho hắn: "Chẳng qua là ta muốn biết chiếc vòng này có phải của huynh hay không, những kẻ như
huynh . . . luôn suy nghĩ quá nhiều."
Nàng cõng chiếc gùi xuống núi, hắn cầm lấy vòng ngọc, nhìn theo bóng lưng của nàng thật lâu.
"Hôm nay Tứ thẩm đến," nương đột nhiên lên tiếng, "Nàng nhắc đến chuyện hôn nhân của con."
Khăn lau trong tay nàng khẽ ngừng lại, sau đó lại tiếp tục lau bàn.
"Là tiểu nhị của Lưu gia ở đầu trấn, hơn con hai tuổi, bát tự cũng xứng." Nương nói tiếp.
Nàng cúi đầu, dùng sức lau bàn.
"Cha con mất sớm, con cũng đã đến tuổi cập kê, nếu không gả đi, người khác bàn tán sẽ không tốt." Nương thở dài, "Trình Lộc là
người có học vấn, còn người này, hắn cũng không phải là . . ."
Cuối cùng nàng cũng ngừng tay, bước đến nhìn nương: "Nương không cần phải lo lắng, con hiểu rõ."
Nàng bước ra cửa, thở dài u buồn, ngẩng đầu lên thì chợt nhìn thấy hắn đang đứng trước mặt.
"Ta tới đưa sính lễ, mùng năm đầu tháng sau, nàng nên chuẩn bị tốt." Hắn vẫy tay, gia nhân Vân phủ mang sính lễ bước vào, trên hộp
quà đều dán chữ hỷ đỏ thẫm.
"Huynh . . ." Nàng không ngờ sẽ gặp chuyện này, lắp bắp nói không ra l
"Những kẻ như ta chẳng những có bạc để bàn điều kiện, mà còn nói được là làm được." Hắn chậm rãi nói, "Nàng cũng không cần
cảm tạ ta, ta đưa cho nàng cũng chỉ là một danh phận."
Nàng lặng yên đứng đó không nói ra lời, ngay cả tiếng cự tuyệt cũng không thể thốt ra.
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Chương 3

Ngày đó bỗng nhiên đến rất nhanh, nàng vẫn còn ngơ ngẩn sững sờ, mùng năm liền tới trước mắt.
Nương chải đầu cho nàng, mái tóc đen như mực uyển chuyển quấn lấy ngón tay không còn tuổi xuân, dần dần búi thành một kiểu tóc
nhẹ nhàng.
"Nương trách con sao?" Nàng thấp giọng nói, "Nữ nhi không phải là chính thất."
Nương cài chiếc trâm hoa lên búi tóc: "Con hãy sống thật tốt, nương sẽ không oán trách."
"Sống thật tốt? . . ." Nàng nhìn vào vị tân nương trong gương đồng, khẽ cười, nhẹ nhàng gật đầu, "Con sẽ sống thật tốt. Tại sao con
lại không thể sống tốt đây . . ."
Bàn tay của nương hơi ngừng lại, hình như muốn nói rồi lại thôi, cuối cùng vẫn cầm khăn hồng lên.
Khăn hồng từ từ che phủ, nàng khẽ nói: "Nương, một mình phải bảo trọng."
Sau đó>ước ra cửa, ngồi trên kiệu hoa Vân phủ, bên tai là tiếng loa kèn vui mừng, còn có tiếng pháo nổ vang.
Nàng lặng lẽ vén lên khăn hồng, cũng vén rèm kiệu hoa.
Nàng ló đầu ra, nhìn thấy dưới mái hiên trên đường phố là một chuỗi đèn lồng bằng lụa đỏ, đỏ như vậy, hồng như vậy, hồng đến nỗi
không nhìn thấy điểm đầu, cũng không nhìn thấy điểm cuối, nhưng mà nàng biết, dãy đèn lồng này chạy thẳng đến Vân phủ.
Dãy đèn lồng chạy dài hai bên, một bên là nương của nàng, một bên là phu quân tương lai của nàng.
Đối với một bên là tưởng nhớ sâu nặng, còn đối với bên kia, là hoang mang không hiểu rõ.
Hạnh phúc, hoảng sợ khi hắn lấy xuống khăn hồng thì biến mất.
Nàng thấy hắn cởi xuống hỉ phục đỏ thẫm, sau đó thay một bộ thường phục.
"Ta an bài cho nàng một chỗ ở, là sương phòng ở Thiên viện, rất yên tĩnh." Hắn chỉnh lại vạt áo cùng tay áo, thản nhiên nói, "Ta đã nói
chỉ có thể cho nàng một danh phận."
Nàng lặng lẽ cười, khẽ gật đầu, trong lòng bỗng thấy yên tâm.
Thật ra ngoại trừ sương phòng ở Thiên Viện, còn có một tiểu nha hoàn chăm lo cuộc sống hằng ngày của nàng, là một đứa trẻ mười
bốn tuổi, không nói nhiều, nhưng rất lanh lợi, vì thế nàng rất thích.
Thiên viện này gọi là Mộ Cảnh Viên, cây cối xanh um nhưng không rậm rạp, chim tước hoạt bát nhưng không ồn ào, ánh nắng nhợt
nhạt xuyên vào mảnh vườn, phát ra ánh sáng ôn hoà.
Nàng không mn chỉ ngồi làm chủ tử, vì thế thường cùng tiểu nha hoàn ra tay sửa sang lại.
Phía sau sương phòng là một bụi trúc xanh biếc, giống như mấy vị thư sinh học cao hiểu rộng; bước gần đến cửa phòng bên hông
nhà, nhìn ra gốc chuối tây đang mở rộng tán lá dài rộng, lại giống như một phu nhân biếng nhác; bên lối đi lát đá mọc đầy những bụi
lan rậm rạp, từng tảng đá lớn nằm giữa màu xanh mướt phát ra ánh sáng trắng bạc, trầm tĩnh, thâm sâu mà lại xinh đẹp.
Từ nay về sau, nàng ở lại thâm cư đơn giản này, ở Mộ Cảnh Hiên chăm sóc cây cảnh, hoặc là bận rộn làm hàng thêu. Nàng thêu hoa,
ngày trước là bởi vì sinh kế, còn bây giờ, chỉ là một cách để lặng lẽ sống qua ngày.
Nàng còn trồng cỏ nhuộm ở trước sau sương phòng, từng bụi cỏ xanh biếc, xanh thẫm trải dài như làn sóng biển, giữa ánh sáng
ngày hè rực rỡ sung túc phảng phất tựa như mặt nước óng ánh.
Nhiều lúc, nàng ngồi trên chiếc bàn đu dây lâu năm ở trong vườn, đầu tựa vào sợi dây thừng thô ráp, mũi chân điểm xuống đất, sau
đó nhẹ nhàng đung đưa.
Khi đó, ánh nắng như mặt nước nhẹ nhàng đổ xuống, dịu dàng làm nàng có cảm giác trần thế này thật bình yên, năm tháng cứ thế lặng
lẽ trôi qua, làm nàng có khi quên mất tại sao mình lại đến nơi này.
Nhưng nàng cuối cùng vẫn không thể quên, những khi ngồi cùng bàn tiệc, nàng liền nhớ lại những chuyện xưa kia, nàng yên lặng nhìn
vị con rể mới của Vân phủ, dường như muốn nhìn thấy thật sâu suy nghĩ của hắn.
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Chương 4

Tiểu thư Vân phủ về nhà lại mặt, Thính đường mở rộng cửa bày yến tiệc, lồng đèn lụa đỏ vẫn treo cao trên mái hiên, trong bóng đêm
xanh tím, một điểm đỏ bừng mơ màng.
Thiếu gia Vân phủ chưa có chính thất, cho nên nàng là thiếp thất cũng được tham gia tiệc rượu, lẳng lặng đứng ở một bên, nàng chưa
bao giờ nhìn thấy yến tiệc long trọng trong gia đình giàu có.
Đột nhiên trống ngực đập liên hồi, nàng nhìn thấy chàng rể mới của Vân phủ cùng tiểu thư tay trong tay bước đến, khi hắn nhìn tiểu thư
thì dịu dàng khiêm tốn mỉm cười, khi nhìn mọi người thì lại sáng ngời hào hứng.
Nàng chợt cười, thì ra, thì ra đây chính là "Xuân phong đắc ý thiểu niên lang" . . . *gió xuân hoan hỉ trước lang quân, thực ra 'xuân

phong đắc ý' còn có một nghĩa khác là 'đường quan rộng mở' nhưng ta thấy đặt vào hoàn cảnh này thì không hợp cho lắm.*
Nàng cười đến xót xa, khẽ thu lại thân mình, trong phòng ánh đèn sáng ngời, mọi người cười đến sáng rỡ, còn nàng chỉ muốn lẩn trốn
vào trong góc phòng tối tăm.
Bỗng nhiên bị người khác giữ chặt.
Nàng ngẩng đầu, nhìn thấy ánh mắt bình tĩnh của hắn. Hắn nắm chặt đầu ngón taynh như băng của nàng, không mạnh, nhưng rất chặt.
"Ngồi bên cạnh ta." Hắn thản nhiên nói, "Không được thất lễ."
Mười ngón tay của nàng vô lực co rúm lại, lại càng bị hắn giữ chặt hơn. Nàng khó xử nhìn hắn cầu xin, thế nhưng hắn lại không tiếp
tục nhìn nàng, đưa nàng nhập tiệc, nét mặt trầm tĩnh như nước.
Vì thế gương mặt tái nhợt của nàng cuối cùng cũng lộ ra dưới ánh đèn sáng rực, cuối cùng nàng cũng nhìn thấy chàng rễ mới của Vân
phủ thoáng giật mình, vẻ tươi cười dần đổ vỡ.
Trong lòng nàng bỗng nhiên yên tĩnh, nàng chẳng những không làm ra vẻ không nhận ra người đó, mà hơn nữa là người khác thiếu nợ
nàng, vì vậy nàng không có lý gì mà không quang minh chính đại!
Vì vậy, nàng khẽ nhếch môi, vẽ ra một nụ cười khéo léo thản nhiên, ánh mắt dịu dàng lướt qua mọi người, sau đó, dứt khoát, sâu kín,
xuyên đến gương mặt có phần tái nhợt của người nào đó, tựa như muốn xuyên thẳng vào nơi sâu nhất trong đáy lòng của hắn.
Nàng thấy hắn đứng lên mời rượu, ánh mắt vụt sáng, ngón tay run run, chất lỏng óng ánh hơi tràn khỏi ly, trượt xuống theo đầu ngón
tay tái nhợt.
Tất cả mọi người đều cười ha ha, có người còn hỏi: "Tân cô gia làm sao vậy? Rượu còn chưa vào yết hầu đã say rồi sao!"
Mọi người lại cười, gương mặt của hắn ửng hồng lúng túng, hắn vẫn mời rượu như trước, chẳng qua chỉ là tránh né, sợ rằng sẽý đối
diện với ánh mắt quái đản của nàng.
Trình Lộc . . . Trình Lộc chưa từng như vậy . . .?
Bất chợt nàng mềm lòng, ánh mắt của nàng lại dịu dàng đi, cúi đầu phục tùng, lẳng lặng ngồi bên cạnh nam tử với khuôn mặt luôn luôn
trầm tĩnh kia.
Rốt cuộc hắn cũng buông ra mười ngón tay của nàng, để tay nàng lên làn váy mềm mại.
Lúc này nàng mới phát hiện đốt ngón tay bị hắn nắm chặt đến hằn đỏ, nhưng mà nàng không hề cảm thấy đau, nàng chỉ tiếp tục cúi
đầu, nhìn thấy giọt nước mắt của mình lặng lẽ rơi xuống, thấm lên cánh hoa ngọc lan trên vải gấm, tựa như một giọt sương vỡ tan.
Sau đó hắn lại đưa nàng quay về Mộ Cảnh Viên, hắn không nói, nàng cũng im lặng.
Cho đến bây giờ hắn cũng chỉ đi đến cổng viện mà chưa từng bước vào, lúc trước như thế, hôm nay cũng vậy.
Khi hắn xoay người rời đi thì nàng chợt gọi hắn: "Huynh . . .không muốn biết vì sao ta lại . . ."
"Vì sao?" Hắn quay đầu, thản nhiên nói, "Nàng cho rằng ta cần phải biết sao?"
Nàng lắc đầu, nàng biết hắn chỉ cho nàng một danh phận, nàng biết là hắn không có hứng thú tìm hiểu, còn nàng . . . Nàng chỉ là bất
chợt rất muốn có người trò chuyện.
Nhưng mà, sao có thể là hắn.
"Không có gì, huynh trở về đi." Nàng cười, cảm thấy trên người có chút rét lạnh, "Gió đêm rất lạnh, quay về đi."
Hắn gật đầu, xoay người rời đi, ở trong bóng đêm bóng lưng hờ hững mà đơn độc.
Nàng đứng yên thật lâu, cùng không biết mình đang nhìn cái gì, khi xoay người thì làn váy chạm vào nhành ngọc lan đang cúi đầu bên
cổng viện, toả ra một hồi hương thơm mông lung.
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Đêm nằm gặp mộng, sáng sớm thì tiểu nha hoàn đã nhẹ nhàng đánh thức nàng.
Nàng dụi dụi mắt, mở đôi mắt nhập nhèm buồn ngủ, nhìn thấy trên bức bình phong trước giường treo một bộ y phục xanh nhạt, ánh
sáng ban mai xuyên qua song cửa, hạ xuống một vầng sáng nhàn nhạt dịu dàng.
Tiểu nha hoàn nói đó là thiếu gia căn dặn hạ nhân mang tới, hôm nay phủ chúng ta sẽ đi Gia Mộc Tự dâng hương, đều phải ăn mặc
thuần khiết mộc mạc một chút.
Nàng cũng không nhiều lời, sau khi tắm rửa thì thay vào bộ y phục mới, sau đó cùng tiểu nha hoàn bước ra khỏi viện.
Đoàn người Vân phủ có phần hùng dũng, khi đến chân núi Gia Mộc lại đều xuống kiệu đi bộ, thể hiện lòng thành.
Nàng vẫn luôn theo sau hắn, ngẩng đầu liền nhìn thấy bộ y phục xanh nhạt giống như của nàng, chỉ là ở dưới ánh mặt trời có hơi toả ra
màu xanh thẳm.
Nàng luôn nhìn thẳng về phía trước, nàng tình nguyện trong ánh mắt của mình chỉ có một vùng sáng xanh nhạt kia.
Nàng không dám dừng lại, cũng không dám quay đầu lại nhìn.
Phía sau nàng Tiểu thư và cô gia, tiểu thư đi bộ không tốt, vì thế bước chân rất chậm, cô gia cẩn thận dìu nàng, ánh mắt tràn ngập yêu
thương săn sóc.
Trong lòng nàng có chút rối loạn, ngay cả khi hắn ở phía trước đã dừng bước, nàng cũng không nhận ra, vì thế đầu liền đụng phải tấm
lưng của hắn.
"Nàng làm sao vậy?" Hắn quay đầu hỏi.
Nàng lắc đầu, lưng hắn có chút cứng rắn, nhưng mà, nàng cũng không bị đau.
Ngẩng đầu nhìn thấy ngọn núi Gia Mộc cao lớn, thấp thoáng có áng mây lững lờ trôi, táng cây cổ thụ cao ngất che khuất mặt trời chói
chan, còn sót lại một chút hơi ấm.
Bữa trưa dùng ở trai đường, thức ăn chay đơn giản cùng với sơn quyết canh, đối với khẩu vị của người Vân phủ hẳn là một sự thay
đổi lớn, còn nàng khi ăn vào thì lại nhớ đến những ngày ở cùng nương, không khỏi có chút buồn bả.
Sau bữa trưa có thể nghỉ tại phòng khách, nàng vì không thấy mệt nên đi dạo một chút.
Trước Niệm Phật đường là hồ phóng sinh, cây chương già*cùng họ long não* cao vút, mặt hồ xanh biếc trong vắt, hương hoa hoà
vào không khí, nồng nàn ngào ngạt.
Nàng cúi đầu nhìn cá chép trong hồ, vây đuôi rất lớn, lười nhác lắc đầu vẫy đuôi, thân mình hơi nhuộm màu vỏ quýt
Thân cá bỗng nhiên bị một bóng mờ bao phủ, nàng ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy Trình Lộc đang đứng bên cạnh ao.
Nàng ngơ ngơ ngác ngác, sau đó muốn xoay người tránh đi.
Hắn vội vàng tiến lên giữ nàng, nàng rụt tay, vì thế hắn chỉ bắt được tay áo xanh nhạt của nàng, mặt trời vừa đúng ngọ, màu xanh thanh
khiết tựa như mặt nước.
"Muội . . ., ta . . ." Lời nói của hắn hỗn loạn, nhưng lại gắt gao nắm chặt tay áo của nàng.
Nàng để mặc hắn giữ lấy ống tay áo, chỉ yên lặng nhìn hắn.
Cuối cùng hắn cũng buông tay, có phần lúng túng nhìn nàng: "Ta thực xin lỗi muội, muội có trách ta không?"
Nàng vẫn yên lặng nhìn hắn, không cười, không khóc, không gật đầu, cũng không lắc đầu.
Sắc mặt của Trình Lộc bối rối, ánh mắt lại tránh né quay đi, không dám nhìn thẳng vào nàng.
"Chuyện gì vậy?" Đột nhiên hắn từ phòng khách bên kia đi tới, trên mặt là nụ cười thản nhiên, "Tân cô gia tìm thê tử của ta có việc gì
vậy?"
Trình Lộc ngây ra một lúc, có phần lúng túng mỉm cười: "Thất lễ, không có, ta chỉ đi dạo ở đây một chút."

"Nếu vậy nên trở về đi thôi," Hắn vẫn nói cười thản nhiên như trước, "Muội muội có việc đang tìm tân cô gia."
Nàng nhìn thấy Trình Lộc, tay phải của hắn bất giác nắm chặt, lại nhìn thấy hắn lúng túng gật đầu, sau đó liền vội vàng rời đi.
Nàng vô lực buông tay, nh
Hắn giữ chặt tay nàng trong lòng bàn tay đến ửng hồng nóng hổi: "Tại sao không hỏi hắn, không oán hận, không đánh hắn?"
Mắt của nàng nhanh chóng đỏ lên, nàng muốn rút tay ra nhưng lại càng bị hắn giữ chặt.
"Tối hôm qua nàng làm rất tốt, hôm nay, cũng không hề tệ." Hắn buông cổ tay nàng ra, nhìn vào nàng, "Chỉ là, vì sao nàng vẫn không
nhân cơ hội mà hỏi rõ ràng? Hiện giờ có hối hận cũng đã không còn kịp."
"Ta biết . . ." Rốt cuộc nàng cũng mở miệng, mang theo tiếng khóc nức nở, hơn nữa là cố gắng kìm nén sự chua xót.
"Đừng khóc, người khác nhìn thấy sẽ cười cho." Hắn trao cho nàng một chiếc khăn vuông.
"Ta cũng có." Nàng lắc đầu, vươn tay vào trong tay áo, sau lại ngây ra một lúc, cuối cùng vẫn nhận lấy chiếc khăn của hắn, "Ta làm
mất khăn."
Hắn cũng không nói gì, chỉ nhìn nàng lẳng lặng lau đi dòng lệ.
Chiếc khăn không được làm bằng thứ tơ lụa mềm mại như của nàng, nhưng lại có mùi hương thanh đạm, làm cho lòng người yên
bình thực sự.
"Còn có một chuyện," Hắn ngừng lại một chút, giống như thờ ơ lên tiếng, "Tối nay phải qua đêm ở Gia Mộc Tự, nàng biết không?"
Bàn tay nàng giữ lấy chiếc khăn hơi cứng đờ, lặng người nhìn hắn, vành môi mở rộng nhưng không thể nói ra lời.
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Tiểu hoà thượng sau khi dẫn bọn họ vào phòng khách thì rời đi, thuận tay khép cửa phòng.
Nàng vẫn còn lúng túng đứng ở ngưỡng cửa, hắn đã bước đến trường kỉ, ngồi xuống, vươn tay cầm lấy bình trà trên chiếc bàn nhỏ.
"Ngồi đi, không cần phải đứng ở đó." Hắn không hề nhìn nàng, chỉ ung dung bưng tách trà uống cạn.
Nàng có hơi do dự, sau khi suy nghĩ một lúc, vẫn là bước đến, ngồi xuống phía bên kia trường kỉ, đối diện với hắn.
"Vì sao phải qua đêm?" Nàng chần chừ một lúc, cuối cùng cũng không nhịn được, lên tiếng hỏi, "Đường cũng không xa, trước đó
chưa từng nói qua?"
Hắn lấy thêm một tách trà, vừa rót vào vừa thản nhiên nói: "Là nương nhất thời quyết định, bà muốn ở lại trong chùa vài ngày, bảo
chúng ta cũng nên ở lại một đêm để thể hiện thànhý."
"Ừ." Nàng lẩm bẩm, "Thì ra là vậy."
"Nàng lo lắng?" Hắn đưa tách trà qua. "Sợ ở cùng phòng với ta?"
"Không có!" Nàng nhanh chóng phủ nhận, lòng bàn tay lại bất giác thấm ướt mồ hôi, "Ta, ta có cái gì phải sợ!"
Hắn chợt cười: "Sẽ không có chuyện gì."
Nàng giương mắt nhìn hắn, thấy hắn vẫn mỉm cười dịu dàng điềm tĩnh, không khỏi có chút thẹn thùng, khi tiếp nhận tách trà mà hắn
đưa tới cũng không nén được nụ cười.
Gió đêm ở ngoài cửa phòng hiu hiu, bóng tùng khẽ động, mùi hương hoa quỳnh trong đêm lặng lẽ nồng nàn rót vào khung cửa,
thoáng có hương men ngà ngà.
Hắn uống ngụm trà, bỗng nhiên nói: "Nếu vẫn còn không đành lòng, tốt nhất nên buông tay đi."
Nàng chậm rãi đặt xuống tách trà, cười khổ: "Ta cũng muốn, chỉ là . . ."

"Nàng không thể buông tay." Hắn thản nhiên nói, "Nếu không tối hôm qua, tân cô gia của Vân phủ sẽ không thể yên ổn."
"Ta biết mình không đành lòng, hắn và ta rất giống nhau, đều phụ thuộc vào người khác." Nàng buồn rầu nói, "Ta chỉ là không hiểu, vì
sao lời thề của con người lại mỏng manh dễ vỡ như vậy?"
"Lời thề thì sao?" Hắn cười khẽ, "Lời thề cũng chỉ là lời nói ngoài miệng, có những lời thề không nên để ở trong lòng."
Nàng có hơi tò mò: "Huynh hiểu rõ như vậy, có phải cũng từng đặt lời thề? Hoặc là . . . Người khác đã từng có lời thề như vậy với
huynh?"
Hắn cười cười, chẳng nói đúng sai.
Nàng nghĩ bản thân và hắn còn chưa thân thuộc đến nỗi có thể nói với nhau những chuyện quá khứ, không khỏi âm thầm cười nhẹ, cúi
đầu uống trà, yên lặng nghĩ đến lời nói của hắn.
Bỗng nhiên hắn buông tách trà, đứng dậy hỏi nàng"Nàng muốn cưỡi ngựa không?"
Nàng ngẩng đầu kinh ngạc, hắn đang nhìn nàng, khoé môi có nụ cười nhàn nhạt.
"Ta chưa từng cưỡi ngựa."
Sau khi hắn dắt ngựa từ phía sau ngôi chùa đến, nàng mới ngập ngừng nói cho hắn biết.
Hắn nhanh nhẹn tung người lên lưng ngựa, sau đó vươn tay về phía nàng: "Ta dạy nàng, không cần phải sợ."
Đêm hôm đó, con ngựa làm nàng sợ tới mức cứ té ngã trên mặt đất, nó lại còn khịt mũi phì phì, kiêu ngạo nhìn xuống nàng, khiến
nàng không khỏi co rúm người lại.
Hắn hơi cúi người, đưa bàn tay tới trước mắt nàng: "Ta ở đây, nàng không phải sợ."
Nàng cực lực trốn tránh, nhưng cuối cùng vẫn nhẹ nhàng đưa tay đến, hắn trở tay nắm chặt tay nàng, hơi dùng lực nhấc lên, nàng khẽ
hô một tiếng, sau đó liền ngồi ngay trên lưng ngựa, phía sau lưng chạm vào lồng ngực của hắn, hơi run lên.
"Ngồi yên." Hắn thấp giọng nói.
Nàng vẫn còn đắm chìm trong hoảng loạn, thế nhưng con ngựa đã bắt đầu chạy chậm, sau đó càng lúc càng nhanh hơn, chỉ nghe thấy
tiếng gió vù vù bên tai.
Trong bóng đêm, rừng cây nhanh chóng tách đôi ngay trước mắt nàng, lúc đầu nàng còn sợ hãi nhắm mắt, lâu dần thích ứng, đôi mắt
hơi mở to, nhìn thấy phong cảnh hai bên đang lờ mờ lướt qua, trong lồng ngực lại tràn đầy cảm giác sảng khoái.
Ngọn núi phía sau Gia Mộc Tự có một bãi đất trống rộng rãi, lúc con ngựa cúi đầu ăn cỏ thì hắn và nàng cùng ngồi trên bãi đất, nhìn
lên ánh trăng khuyết mờ nhạt trên bầ
"Thật ra hắn là một người rất tốt, trước kia, khi rãnh rỗi thường đến nhà giúp đỡ ta." Nàng ngắt một cọng cỏ khẽ đùa quanh ngón
giữa, vừa chậm rãi nói, "Cha ta mất sớm, có rất nhiều chuyện đều cần hắn phụ giúp, nếu như không có hắn, ta và nương không biết
có thể sống đến bây giờ hay không . . ."
Hắn yên lặng lắng nghe, ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh tím.
" . . .Sau này, lại cảm thấy không thể xa cách . . ." Nàng cười, "Cảm giác nếu hắn rời khỏi, ta và nương liền mất đi chỗ dựa, cảm thấy
trong lòng rất trống vắng . . ."
Hắn vẫn lắng nghe như cũ, thỉnh thoảng quay đầu nhìn nàng.
Nàng cười, sau đó cúi đầu xuống, nói: "Ta nghĩ ta không hề hận hắn, chỉ là hắn đã đáp ứng ta, nhưng lại không làm được . . ."
"Hắn đáp ứng nàng, khi thành thân, sẽ dùng lồng đèn lụa đỏ treo dài từ nhà nàng đến nhà hắn, có phải hay không?" Hắn bỗng nhiên
lên tiếng.
Nàng kinh ngạc ô lên một tiếng: "Huynh, làm sao huynh biết?"
"Đây không phải chính là điều kiện của nàng với ta sao." Hắn thản nhiên cười, "Có thể nàng không nhận ra, muội muội của ta khi xuất
giá, đèn lồng lụa đỏ cũng được treo từ Vân phủ đến Trình gia."
"Ra là vậy . . ." Nàng giật mình, chợt cười, "Thì ra, thì ra không chỉ có ta . . . ta còn tưởng rằng, chỉ có ta mới thích lồng đèn bằng lụa đỏ
. . .">ười đến mức không thể ngừng lại, cười đến nỗi nước mắt tí tách rơi xuống.
Hắn trầm mặc nhìn nàng, về sau mới thản nhiên nói: "Có một số việc, dù sao cũng vẫn phải biết."
"Đúng!" Đột nhiên nàng dùng sức lau khô dòng lệ, quay đầu mỉm cười với hắn, "Huynh nói đúng! Cho dù huynh không nói, ta cũng sẽ

biết!"
"Nếu đã biết, vậy thì nên dần dần quên đi." Hắn đứng dậy kéo nàng, "Khi đã quên, sẽ tốt hơn."
Nàng ngoan ngoãn đứng dậy, khi đi theo phía sau hắn thì bước chân bỗng nhiên chần chừ.
Đã quên? Thật sự có thể quên đi như vậy sao?
Nàng quay đầu lại, nhìn về phía ánh trăng, ánh sáng nhàn nhạt lờ mờ, tựa như những hồi ức không hể xoá hết.
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Chương 7
Sau khi trở về Vân phủ không lâu, hắn có việc ở bên ngoài, liền rời đi hơn một tháng.
Mỗi ngày nàng đều ở Mộ Cảnh viên, thêu hoa, trồng cây, những lúc rãnh rỗi lại ngẩn người trên bàn đu dây.
Trong lúc thơ thẩn, nàng thường nghĩ đến một vài chuyện trước đây, nhớ đến cái lần nàng và nương phải rất vất vả mới dựng nên một
vòng hàng rào xung quanh ngôi nhà nhỏ, nhớ những khi Trình Lộc gánh nước đổ đầy chiếc khạp to ở nhà nàng, nhớ đến dáng vẻ
chuệnh choạng đong đưa khi gánh nước của hắn, nước trong thùng văng ra ngoài, thấm ướt cả nửa người hắn. . .
Nhưng dần dần bóng dáng>ình Lộc mờ nhạt đi, nàng thường hay nghĩ đến những chuyện gần đây.
Ví như, ngày đó khi xuất giá, một chuỗi đèn lồng lụa đỏ thật dài, hay khi dưới ánh đèn dập dờn như sóng nước trên con đường thị
trấn, hắn, lam y trôi nổi, lời nói thản nhiên, nụ cười hờ hững nhu hoà . . .
Nàng nhớ đến buổi tối ở Gia Mộc Tự kia, cảm giác thích thú khi phóng ngựa như bay, cỏ xanh mềm mại ướt át, còn có ánh trăng mờ
nhạt.
Sau khi trở lại phòng, nàng ngủ trên giường, hắn nằm trên trường kỷ, ở giữa còn có một bức bình phong.
....
Ánh trăng trút xuống như nước, vì thế nàng nhìn thấy bóng dáng của bọn họ, mông lung giữa làn nước mờ ảo này, cũng như những
phiền muộn đang lấp đầy tâm tư của nàng.
Nghe thấy tin hắn trở về thì bất giác nàng liền muốn chạy ra khỏi Mộ Cảnh Viên, tiểu nha hoàn cười nàng: "Thiếu phu nhân nóng vội
như vậy sao!"
Nàng giật mình, cũng nhớ ra quan hệ giữa nàng và hắn chẳng qua chỉ là một danh phận, vì thế dừng lại, tự cười chính mình, sau đó
chậm rãi đi ra khỏi viện.
Phía cuối con đường lát đá chính là thính đường, bởi vì thiếu gia trở về, nên nơi đó rất náo nhiệt.
Khi nàng đến gần, nhìn thấy hắn đang ngồi bên bàn tròn, tay nhấc một chén trà bằng thanh ngọc, bên môi có nụ cười thản nhiên.
Hắn nhìn thấy nàng, khẽ gật đầu, ý bảo nàng bước đến.
Bỗng nhiên trong lòng dâng lên một loại cảm giác không thể nói rõ, nàng có phần ngại ngùng đỏ mặt, sau đó chầm chậm đi đến, ngồi
xuống
Lúc này, mọi người đã dần dần tản đi, lão gia nói, buổi tối cần phải tổ chức yến tiệc tẩy trần cho thiếu gia, nha hoàn vú già trong phủ
liền bận rộn làm việc của mình.
Nàng không biết nên nói cái gì, nghĩ nghĩ, sau đó nhỏ giọng hỏi: "Huynh đã về?"
Hắn có chút buồn cười, nhưng vẫn "Ừ" một tiếng.
Bất chợt nàng mới phát hiện lời nói của mình thật vô nghĩa, vì thế ngượng ngùng cười, càng không biết nên nói cái gì.
Thế là cuối cùng vẫn là hắn lên tiếng hỏi: "Mấy ngày nay có khoẻ không? Hắn không có đến chứ?"
Nàng lắc đầu, trong lòng có chút chua sót. Trình Lộc cũng không tiếp tục đến đây, dù sao đây cũng là nhà mẹ của tiểu thư, nhưng mà
cho dù là như vậy thì nàng vẫn không thể tránh khỏi việc gặp lại hắn, đến lúc đó, nàng nên làm thế nào đây? Nàng thật sự không biết.

Nàng cảm thấy bản thân rất mâu thuẫn, lúc trước nàng muốn gả vào đây, bởi vì muốn tìm cơ hội để hỏi rõ, mà hiện giờ, lại không hề
muốn hỏi, cũng không muốn tiếp tục nhìn thấy Trình Lộc, có lẽ hắn nói đúng, có một số việc, cuối cùng rồi sẽ biết, mà khi đã biết thì tốt
nhất nên quên đi, dần dần, cũng sẽ quên.
"Không nói đến hắn," Nàng cười cười, nâng mắt nhìn hắn, "Huynh thế nào? Huynh đi đâu vậy?"
Hắn thản nhiên nói: "Vân gia có sản nghiệp ở Hà Nam, vẫn luôn do thúc phụ trông coi, thỉnh thoảng ta sẽ đến xem qua."
"Hà Nam sao . . ." Nàng lẩm bẩm, "Nghe mọi người nói, đó là một nơi ở phía Bắc Trung Nguyên, cách n của chúng ta rất xa."
"Đúng vậy, rất xa." Hắn gật đầu, bỗng nhiên đứng dậy rời đi, khi trở về, trong tay có thêm một cái hộp gỗ.
"Là gì vậy?" Nàng tò mò sờ lên chiếc hộp gỗ khắc hoa có màu rất trầm.
Hắn lại ngồi xuống, thản nhiên nói: "Mở ra xem đi."
Nàng hơi chần chừ một chút, cuối cùng vẫn mở bung chiếc khoá màu vàng óng, một tiếng vang "Lạch cạch" trong suốt, hộp gỗ liền
mở ra.
Trước mắt nàng tràn ngập ánh hồng dịu dàng, nàng nhỏ giọng tán thưởng: "Thật là đẹp . . ."
Trên mặt hắn hiện ra nụ cười nhàn nhạt: "Nàng thích lồng đèn lụa đỏ, ở trên đường ta nhìn thấy vật này nên thuận tay mua về."
"Tặng cho ta?" Nàng có chút không dám tin nhìn hắn, thấy hắn gật đầu, lúc này mới bối rối nở nụ cười, "Thật sự là cho ta sao . . ."
"Nàng cũng không cần quá để tâm." Hắn bình tĩnh nói, "Phu quân đi xa trở về, không mang về vài thứ cho nương tử, người khác sẽ
bàn tán."
Nàng ngẩn ra, nhẹ nhàng "Ừ" một tiếng.
Đêm sau, Vân phủ sáng bừng trong ánh đèn lụa đỏ dịu dàng, nhẹ nhàng lay động trong gió đêm.
Nàng vẫn ngồi cạnh hắn như trước, chậm rãi dùng bữa, khi mọi người nâng chén kính nhau thì nàng cũng mỉm cười nhấp môi.
Trình Lộc cũng đến, ngồi bên cạnh tiểu thư, ngay phía đối diện với nàng, cách một tầng hơi nóng bốc lên từ thức ăn trên bàn, ình hay
hữu ý mà nhìn nàng.
Trình Lộc ở trong mắt của nàng, có chút khó xử, có chút bất đắc dĩ, còn có một chút áy náy, bất chợt nàng cảm thấy mù mờ, gục đầu
xuống, luống cuống buông đũa.
"Ăn đi." Đột nhiên hắn gắp thức ăn vào trong bát của nàng, đôi đũa bằng gỗ tử đàn nhẹ nhàng điểm lên chiếc bát bằng sứ trắng của
nàng.
Nàng nhớ đến lời nói của hắn vào đêm hôm đó, hắn nói, khi đã biết, cũng nên chầm chậm quên đi, khi đã quên, sẽ tốt hơn.
Nàng khẽ cười, đúng vậy, Trình Lộc dù cho có hổ thẹn với nàng thì hắn cũng không còn là Trình Lộc của trước đây, mà nàng cũng như
vậy.
Mặc kệ là còn rất nhiều chuyện không hiểu rõ, nhưng mà, đó đều đã là quá khứ.
Trong lòng nàng dần dần sáng rõ, nàng lại cầm đũa lên, nhìn thấy trong bát sứ trắng là một chút cải thìa màu xanh biếc.
Vì thế nàng ngẩng đầu lên, Trình Lộc vẫn còn nhìn nàng, nàng nhã nhặn đáp lại tầm mắt của hắn, trên mặt là nụ cười bình tĩnh, chỉ là có
chút nhạt nhẽo.
Nàng muốn nói cho hắn biết, đều đã là quá khứ, ta không trách huynh.
Nàng không biết Trình Lộc nhìn thấy có hiểu hay không, bởi vì nha hoàn lại bê lên thức ăn nóng hổi, một màng sương mờ lúc ẩn lúc
hiện lại che phủ ánh mắt của nàng.
Bỗng nhiên trên bàn tiệc vang lên một hồi âm thanh lớn, nàng nghe thấy lão gia đang cao hứng cười to, hình như là đang nói, nói đến
chính thất gì đấy.
Nàng có chút hoang mang, chính thất? Lão gia đang nói
Nàng nhìn hắn nghi hoặc, đã thấy hắn thản nhiên mỉm cười, sau đó nhìn lão gia nói: "Vậy để cha làm chủ đi."
Hắn không có nhìn nàng, vẫn mang theo ý cười nhẹ nhàng, nâng chén kính rượu mọi người.
Bất chợt trong lòng khó chịu, nàng không biết sao lại như thế, nàng muốn cười, nhưng màn sương mù từ thức ăn lại thấm ướt đôi
mắt của nàng.
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Ngẫm nghĩ một lúc, nàng lại lấy ra chiếc đèn lồng từ hộp gỗ, châm lên ngọn nến, treo dưới mái hiên của sương phòng.
Ánh nến xuyên qua tầng lụa đỏ mỏng manh, mái hiên nhuộm thắm một vùng, màu đỏ vừa du dàng vừa có chút mê say.
Lúc nàng vẫn còn đang mê mẩn ngắm nhìn, bỗng nhiên nghe tiểu nha hoàn gọi một tiếng "Thiếu gia", xoay người nhìn lại, hắn đang
đứng ở cửa viện.
Cho tới bây giờ hắn vẫn chỉ đứng ngoài cửa, cho dù là đưa nàng về Mộ Cảnh viên, cũng chưa từng bước vào.
Nàng lại nhớ đến lời nói của hắn, ta đưa cho nàng, chỉ là một cái danh phận.
Chỉ là một danh phận mà thôi.
Nàng chua xót nghĩ, nhưng vẫn đi đến trước mặt hắn mỉm cười: "Tiến vào ngồi một chút không?"
"Không cần." Hắn thản nhiên nói, "Khăn tay của ta còn ở ch
"Khăn tay?" Nàng nghĩ một chút, bỗng nhiên đỏ mặt, còn có chút lắp bắp, "Ta, ta đã làm mất . . ."
Hắn không nói gì, chỉ là lẳng lặng nhìn nàng, dường như trong đôi mắt ẩn chứa ý nghĩ sâu xa.
Nàng nhanh chóng gục đầu xuống, ngập ngừng nói: "Ta sẽ mua cái mới trả lại cho huynh."
"Quên đi, ta vẫn còn." Hắn xoay người rời đi, đi được vài bước lại quay đầu, khẽ cười nói: "Treo đèn lồng ở nơi này, nhìn rất đẹp."
Nàng ngẩng đầu nhìn theo ánh mắt của hắn, đèn lồng nhẹ nhàng đong đưa, dưới bóng đêm mông lung lại càng thêm rực rỡ.
Ngày hôm sau khi dùng bữa, lão gia lại nhắc đến chuyện cưới vợ cho hắn, tất cả mọi người đều nhiệt liệt hưởng ứng.
Nàng ngồi bên cạnh hắn ăn cơm, từng chút từng chút đưa vào trong miệng, cảm giác u sầu quái lạ này, ngay cả nàng cũng không biết
vì sao.
"Nhị tiểu thư của Liên gia cũng không tệ!" Có người đề nghị, "Cầm kỳ thư hoạ không có gì là không thạo."
Có người lại phản bác, "Vậy thì sao, Thiếu phu nhân của Vân gia chỉ cần hiền thục là được, ta thấy Đại tiểu thư của Lâm phủ rất thích
hợp!" . . .
Mọi người thảo luận sôi nổi, bàn ăn dần trở thành nơi đàm luận, rất là huyên náo.
Nàng trộm nhìn hắn, hắn chỉ trầm tĩnh ngồi đấy, thỉnh thoảng gật đầu, thỉnh thoảng lại mỉm cười thản nhiên.
Nếu hắn cưới chính thất, có phải nàng sẽ không thể tiếp tục ngồi bên cạnh hắn? Trong lúc nà>ì nhìn thấy Trình Lộc mà lúng túng thì còn
ai gắt gao giữ chặt lấy bàn tay nàng, còn ai gấp thức ăn cho nàng đây? . . .
Cảm giác chua xót bất chợt nổi lên, đầu càng cúi thấp, trước mắt dần dần mơ hồ.
Lão gia đột nhiên hỏi hắn: "Con thấy thế nào?"
"Thế nào cũng được." Hắn cười nhạt, "Nhưng con vừa cưới thiếp thất không lâu, qua vài ngày lại phải ra ngoài, có thể thư thả một
thời gian không, chờ sau này rồi hãy nói đi?"
Lão gia trầm ngâm: "Con nói cũng đúng, cứ như vậy đi."
Lại có người phụ hoạ: "Đúng nha, với điều kiện của thiếu gia, sợ rằng đại tiểu thư, cô nương nhà người ta còn phải tranh nhau mà
chen vào cửa ấy chứ?!"
Mọi người lại cười.
Hắn thật sự . . .không vội cưới chính thất sao?
Nàng đưa mắt trộm nhìn hắn, khoé mắt có hơi ươn ướt, có phần nghi hoặc, lại có phần vui mừng.

Cảm giác đó khiến nàng không hiểu ra làm sao!
Thình lình hắn nghiêng mặt nhìn nàng: "Đang nghĩ cái gì? Cơm dính cả lên mặt này!"
Nàng vẫn còn ngơ ngẩn, không kịp phản ứng, hắn đã vươn tay đến, ngón tay thon dài nhẹ nhàng lau một chút trên khoé môi của nàng.
Chỉ một thoáng lại dài như cả một đời, ngón tay hắn săn chắc, khi lướt qua nơi ấy lại như được thoa lên một lớp son nhàn nhạt, có
chút hồng hồng.
Mọi người cười rộ lên: "Thiếu gia và Thiếu phu nhân là kiêm điệp tình thâm, hiện tại thiếu gia sao nỡ đành lòng cưới chính thất đây!"
Hắn chỉ mỉm cười thản nhiên, ăn cơm như trước.
Đầu nàng ngày càng cúi thấp, không riêng gì khoé môi mà nàng còn cảm thấy gương mặt đã muốn hồng đến nóng rực!
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"Huynh lại phải ra ngoài sao?"
Hắn và nàng cùng nhau đứng trong sân nhà, nàng khẽ ngước mắt lên, tựa như điềm nhiên hỏi hắn.
"Ừ." Hắn đáp nhẹ, sau đó nghiêng mt nhìn nàng, "Thế nào?"
"Không có gì, chỉ hỏi một chút thôi." Nàng thản nhiên cười, "Lần này . . . phải đi bao lâu?"
"Lộ trình có chút quanh co, có lẽ dọc đường phải dừng lại vài lần." Hắn nghĩ nghĩ, đột nhiên hỏi nàng, "Nàng muốn đi sao?"
Mặt nàng bất giác đỏ bừng, nhanh chóng phủ nhận: "Không có, không có . . ."
Hắn khẽ cười, nhưng cũng không nói thêm gì.
Nàng có hơi quạnh quẽ bước theo phía sau hắn, hài gấm lặng lẽ vuốt ve từng viên đá bóng long trên con đường, thỉnh thoảng chạm
vào một bụi cỏ xanh mọc ven bên đường, mềm mại mà ướt át.
Chỉ một lát liền đến Mộ Cảnh viên, nàng thấy nhành Ngọc Lan trắng nơi cửa viện cũng có phần uể oải gục đầu, nhưng lại có rất nhiều
đoá cúc vàng nho nhỏ đang nở rộ rực rỡ mà sum suê trong bụi cỏ xanh tươi.
"Đến rồi." Hắn dừng bước, "Sớm nghỉ ngơi đi."
Hắn định xoay người, đột nhiên nàng kéo ống tay áo của hắn, rồi nhanh chóng buông ra.
Hắn buồn cười nhìn nàng: "Làm sao vậy?"
Nàng hơi do dự, nhưng cuối cùng vẫn cố lấy dũng khí nhìn thẳng vào hắn: "Nếu ta nói, ta muốn đi cùng với huynh . . .Có thể không?"
Giống như có một trận gió thổi qua, bên ngoài viện bỗng nhiên tràn ngập hương hoa quế trong veo thơm ngát.
Nàng bất an nhìn hắn, bàn tay nắm chặt lấy làn váy.
Nàng không biết vì sao mình lại to gan như vậy, nhưng dù là một chút nàng cũng không hề hối hận.
Bởi vì nàng nhìn thấy hắn nhẹ nhàng gật đầu, trong mắt có ý cười dịu dàng.
Ngày đó khi xuất môn, trời thu thoáng đãng, thời tiết rất tốt.
Hắn bảo tiểu nha hoàn đến giúp đỡ nàng nhưng kỳ thật nàng đã chuẩn bị xong xuôi từ sớm, lại nghĩ không biết nên làm thế nào với
chiếc khăn tay của hắn.
Hôm ấy khi hắn hỏi không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà nàng lại nói dối như vậy, cũng không biết hắn có phát hiện ra hay không,
cho tới bây giờ, trong lòng vẫn có chút lo sợ, sợ rằng khi hắn biết được sẽ nhìn nàng bằng con mắt khác.
Chỉ là, nếu như không trả thì cuối cùng cũng có một ngày hắn sẽ phát hiện ra; mà hiện tại nếu trả thì lại không thích hợp.

Nàng nghĩ tới nghĩ lui, rốt cuộc vẫn cẩn thận gấp chiếc khăn để trong ngực áo, vạn nhất nếu hắn nhìn thấy, cứ nói là sau này tìm được,
định sẽ giặt sạch trả cho hắn.
Khi ngồi trên xe ngựa thì hắn ngồi dựa vào cửa xe bên hông, sau khi khẽ cười nhìn nàng, ánh mắt liền hướng về nơi xa bên ngoài
cửa sổ.
Gió thổi đến, rèm xe khẽ phất lên, nàng lờ mờ nhìn thấy phong cảnh kiều diễm, mang đậm sắc thu bên ngoài cửa sổ, khắp núi rừng lá
phong đỏ rực, kéo dài vô tận như một bức hoạ đang dần được mở rộng.
Bỗng nhiên, một cảm giác đau xót hơi trỗi dậy trong ngực, ngón tay không khỏi nhẹ nắm lấy vạt áo, cách một lớp vải, chính là chiếc
khăn tay đã từng giúp nàng thực sự yên lòng.
Chẳng qua . . . là nàng đang nhớ đến . . . Hắn đã nói . . . Quên đi, hắn còn nói . . . . hắn vẫn còn.
Hắn cũng không lưu luyến, hoặc là rõ ràng, hắn không hề để ý, có lẽ, là chưa từng để ý.
Khi nghĩ tới điều này, dường như nàng nghe thấy có một tiếng vỡ vụn rất nhỏ vang lên ở một nơi nào đó trong lòng, chỉ là nó rất nhẹ
rất nhỏ, giống như chưa từng tồn tại.
Vì thế nàng khẽ buông tay, bên môi lại hiện lên ý cười nhàn nhạt.
Nàng nghĩ, thật may, thật may, nàng cũng . . . chưa từng để tâm, ít nhất, là không quá để t
Xe ngựa vẫn chậm rãi đi về phía trước, bánh xe gỗ lăn trên con đường núi gập ghềnh phát ra âm thanh "Lộc cộc".
Nàng cũng không hối hận khi đi ra ngoài, nàng luôn giam mình trong cái trấn nhỏ kia, thế giới bên ngoài rất rộng lớn, nhưng nàng
chưa từng được biết đến.
Trong một đời này đã có thể nhìn xem hoa nở hoa tàn ở bên ngoài khác nhau thế nào.
Lúc trước, nàng đều đi bộ, sau khi đến Vân phủ thì ngồi kiệu, hiện tại, có lẽ là lần đầu tiên ngồi xe ngựa.
Nhưng nàng cảm thấy ngồi xe ngựa rất khó chịu, khó chịu đến nỗi trong lòng có từng hồi từng hồi đau đớn đến phát run.
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Sau đó, nàng đang ngủ thì hắn đánh thức.
Nàng ngơ ngác mở mắt, ngồi thẳng dậy, không ngờ nàng lại ngủ trên xe ngựa.
Hắn hỏi nàng: "Rất mệt sao?"
"Không phải . . . " Nàng ngượng ngùng cười, "Vì hôm nay lên đường, nên tối qua ngủ không ngon . . ."
Hắn không khỏi mỉm cười: "Nàng không hay ra ngoài, khó tránh sẽ như thế, sau này quen rồi thì tốt hơn."
nhẹ nhàng gật đầu, chợt nhớ khi nàng còn nhỏ, nương đã từng đưa nàng ra khỏi thị trấn đến một cái thôn nhỏ thăm ông ngoại, rõ ràng
cũng chưa từng ra khỏi nhà, nhưng đêm ấy vẫn bình tĩnh như thường, ngày hôm sau khi đến một vùng nông thôn ruộng đất vàng hực,
bông lúa vàng ươm phủ khắp ruộng lúa, nhìn thấy ông ngoại tóc đã hoa râm, tinh thần sáng rõ, nàng cũng không hề có một chút hồi
hộp.
Nhưng mà một đêm hôm qua lại không thể chợp mắt. . . Là bởi vì điều gì đây?
Nàng còn đang suy nghĩ, hắn đã vén rèm xe nhảy xuống, nói: "Nơi này là Nhược Mễ trấn, chúng ta sẽ ở lại đây."
"Nhược Mễ trấn?" Nàng cười, "Một cái tên kì lạ."
"Tên trấn xuất phát từ một câu chuyện cổ." Hắn vừa đưa tay cho nàng vừa nói, "Có một vị hoàng đế khi đi nam tuần đến nơi nay, cũng
ngủ trên xe ngựa như người bình thường, khi đến nơi thì vẫn còn buồn ngủ, ông ta liền nói, nơi này sao lại nhỏ như hạt gạo vậy, vì thế
liền đặt tên là Nhược Mễ trấn."
Hắn đưa tay đỡ nàng, nàng đang nghĩ có nên tự mình xuống xe hay không, nhưng vừa nghe thấy câu chuyện xưa về giấc ngủ của
hoàng đế, không khỏi liền đỏ mặt, ngẫm nghĩ một lát, thế là vẫn tựa vào tay hắn, cẩn thận xuống xe.

Bọn họ vào một khách điếm, hắn bảo chưởng quầy chuẩn bị hai gian phòng hảo hạng, cũng là hai gian phòng cạnh nhau, cửa sổ nhìn
ra con sông uốn lượn bên cái trấn nhỏ.
Nàng đang sắp xếp lại tay nải, hắn gõ cửa rồi tiến vào hỏi: "Đói bụng
Đúng là nàng đang đói, nhưng nàng đã ngủ suốt cả một đoạn đường, bây giờ lại nói muốn ăn cơm, ngay cả bản thân cũng cảm thấy
mình thật muốn thành heo mà.
Vì thế nàng đỏ mặt lắc đầu: "Hiện tại cũng không . . .Đợi một lát đi . . ."
"Nhưng ta đói bụng." Hắn khẽ cười, "Nàng đi theo ta không, ở đây có món điểm tâm đặc sản, nàng cũng có thể nếm qua."
Nói là đi theo tiếp hắn, nhưng khi tới quán ăn, hắn vẫn xới cho nàng một bát cơm: "Đây là gạo tẻ nổi tiếng của Nhược Mễ trấn, hương
vị thơm nồng mềm dẻo, nàng thử một chút xem."
Hắn lại gấp thức ăn cho nàng: "Tô bì kê *gà lăn bột* của quán này không hề có ở nơi khác, nàng nếm thử xem hương vị thế nào?"
Hắn lại múc canh cho nàng: "Canh cá đậu hủ, rất thanh."
...
Vốn nàng đang đói bụng, ngửi thấy hương cơm mùi canh thì bụng lại càng kêu vang, vì thế liền ăn hết thức ăn cùng bát cơm gạo tẻ
thơm lừng.
Hắn chậm rãi ăn cơm, thỉnh thoảng lại nhìn nàng, hoặc là gắp thức ăn, múc canh cho nàng.
Sau khi ăn xong, nàng để đũa xuống, xấu hổ nói: "Thật ra là ta đói bụng."
"Ta biết." Hắn thản nhiên nói, "Ngồi xe ngựa cả một ngày, ta cũng đói."
"Nhưng mà . . ." Nàng chỉ vào bát cơm của hắn, "Vừa nãy huynh ăn ít như vậy."
Hắn khẽ cười: "Lúc trưa ta có ăn qua, đáng lẽ muốn đánh thức nàng, nhưng thấy nàng ngủ say như vậy, n không nỡ."
Nàng giật mình đỏ mặt: "Thì ra . . . Huynh biết là ta đói . . ."
Hắn cười cười gật đầu, sau đó gọi tiểu nhị đến tính tiền.
Nàng lại đỏ mặt, có phần ăn hận, nghĩ thầm ngày mai ngồi xe ngựa cũng không được ngủ như vậy.
Sắc trời dần buông, từng ngôi nhà của Thước Mễ trấn từ từ sáng lên ánh đèn yếu ớt, từ xa nhìn lại trông như những ánh sao thấp
thoáng.
Trở lại gian phòng ở khách điếm, nàng đang định bước vào cửa, bỗng nhiên hắn nhẹ giọng nói ở bên cạnh: "Nghỉ ngơi sớm đi, ta ở
cách vách, nàng không phải sợ."
Nàng ngẩn ra, sau đó gật đầu, trong lòng thoảng qua một luồng hơi ấm.
Sau khi vào phòng, hắn vẫn còn đứng ở cửa, trên nét mặt có hơi do dự.
"Vào ngồi một chút không?" Nàng mỉm cười hỏi hắn, "Bây giờ còn sớm, ta còn chưa mệt."
Hắn lắc đầu, chỉ lặng lẽ.
"Vậy . . . Ta phải đóng cửa?"
Cuối cùng hắn lên tiếng, giọng nói nghiêm nghị: "Nếu có chuyện gì, nhất định phải lớn tiếng kêu lên."
Nàng cười, gật đầu: "Ta biết huynh ở ngay cách vách, huynh yên tâm."
Lúc đó nàng đi đến bên cửa sổ, nhìn vào bóng ngọn đèn của dân cư hai bên bờ phản chiếu trên mặt sông, gió lạnh thổi đến, mặt
nước gợn sóng dập dìu, cũng như đáy lòng nàng đang khẽ mỉm cười.
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Vài ngày sau, khi ngồi trên xe ngựa nàng cũng không tiếp tục ngủ, màn xe lay động theo thân xe, những lúc nàng thoáng trông thấy
cảnh sắc núi sông chợt hiện bên ngoài xe ngựa, thỉnh thoáng lại lặng lẽ mỉm cười.
Mỗi khi ngủ trọ tại một khách điếm, hắn luôn ở căn phòng cách vách với nàng, trước khi trở về phòng, đều nói với nàng: "Ta ở cách
vách, nàng không phải sợ." Sau đó lại dặn nàng: "Nếu có chuyện gì, nhất định phải lớn tiếng kêu lên."
Mỗi lần nàng đều nghiêm túc lắng nghe, im lặng gật đầu, mỉm cười.
Nàng biết rõ, thật sự là biết rõ.
Nàng biết hắn ngủ ở gian phòng cách vách, nàng biết nếu có chuyện gì xảy ra nhất định phải lớn tiếng gọi hắn.
Nhưng, nàng còn biết rằng, khi hắn dặn dò như vậy thì nàng cảm thấy rất vui, trong lòng còn có cảm giác yêu thích không nói rõ.
Qua vài ngày, đi đến một ngôi thành nhỏ gọi là Song Diệp, trong ngôi thành này còn có bằng hữu làm ăn nên hắn phải thăm viếng, vì
thế dừng lại nơi này vài ngày.
Sau khi hắn ra ngoài, nàng luôn chờ ở khách điếm, sau lại cảm thấy buồn bực bồn chồn, liền ra khỏi khách điếm đi lên đường phố.
So với những thành trấn nhỏ khác, đường phố ở Song Diệp Thành rộng lớn náo nhiệt hơn, cửa hiệu thương buôn san sát nhau,
người buôn bán nhỏ, người bán hành rong có thể thấy ở khắp mọi n
Nàng dừng bước một lát, nhìn những hàng quán bày ra khắp hai bên đường, rực rỡ muôn màu, làm nàng hoa cả mắt.
Đột nhiên, một ánh đỏ dịu dàng thoáng rơi vào tầm mắt, nàng giật mình, không khỏi dừng bước.
Đó là một phường tơ lụa không lớn, chủ tiệm bày ra từng xấp lụa cho khánh xem qua, chỉ cần vươn tay khẽ kéo nhẹ, dảy lụa đỏ tươi
như mặt nước đổ xuống, làm cả gian hàng như chìm trong sắc đỏ say nồng.
Nàng chậm rãi bước tới, ngón tay nhẹ nhàng vuốt lên mặt lụa, mịn như vậy, mượt như vậy, đầu ngón tay trắng nõn nằm giữa màu đỏ
óng ánh thanh khiết như ngọc.
Lúc ăn cơm tối ở khách điếm, nàng luôn nghĩ đến tấm lụa đỏ kia, nhiều lần suy tư đến dừng đũa, chỉ ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn vào bát
cơm bằng sứ trắng.
Hắn hơi nghi hoặc, nhẹ giọng nói: "Sao vậy, thức ăn không hợp khẩu vị?"
"Không phải." Nàng giật mình, hồi phục tinh thần, cười nói, "Không phải, ta chỉ đang nghĩ đến một việc."
"Nghĩ chuyện gì?" Hắn thản nhiên nói, "Cần ta giúp đỡ không?"
"Không cần." Nàng khẽ nói, "Chỉ là . . . ta muốn hỏi, huynh . . . thích gì nhất?"
Hắn hơi nhíu mày: "Thích? Về phương diện gì?"
"Ơ . . ." Nàng suy nghĩ một hồi, "Ví như . . . hoa văn trên quần áo của huynh, hoặc là . . . Huynh thích hương ho
"Điều này . . ." Hắn cười, "Hẳn là những thứ mà nữ tử các nàng thích thôi."
Nàng đỏ mặt, có hơi thất vọng nói: "Thì ra . . . Huynh đều không thích."
"Cũng không phải, chẳng qua là không rõ yêu ghét thế nào." Hắn nhẹ cười, nói,"Nhưng mà, vì sao nàng lại hỏi điều này?"
Nàng lắc đầu: "Không có gì, chỉ là hỏi một chút."
Sau khi trở về phòng, nàng lấy tấm lụa đỏ trải ra, gấp vào, vừa gấp vào, lại trải ra.
Tấm lụa hơi mỏng, lại nhỏ, không quá lớn. Trên người nàng không có nhiều tiền, một mảnh lụa tốt như vậy, nàng cũng không mua
được nhiều lắm.
Nhưng cũng không phải không thể dùng, việc này, không liên quan đến mảnh lụa to hay nhỏ.
Nàng buồn rầu thở dài, sau đó thu hồi mảnh lụa đỏ.
Sáng sớm ngày hôm sau liền lên đường rời đi.
Nàng bước lên xe ngựa trước, ngồi bên cửa sổ, lưu luyến nhìn Song Diệp thành bên ngoài cửa, giữa tia nắng ban mai, gió lạnh khẽ
thổi tung lá cây, vang lên âm thanh ào ào vỡ vụn.
Sau đó hắn cũng bước lên xe, lẳng lặng ngồi một lát thì bỗng nhiên lên tiếng: "Hoa văn Lưu Vân *mây trôi*, còn có hương hoa Sơn
Chi, ta đều yêu thích."

Nàng sững sờ không kịp phản ứng, hắn nghiêng đầu quay qua nhìn nàng, trong mắt có nụ cười dịu dàng>
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Chương 12
Xe ngựa ngừng vài lần rồi lại đi, mấy ngày sau, cuối cùng bọn họ cũng đến Khai Phong ở Hà Nam.
Sản nghiệp của Vân phủ ở Khai Phong là cửa hiệu tơ lụa, thúc phụ của hắn là tổng quản, thay hắn xử lý các công việc lớn nhỏ, việc
lớn là lưu thông hàng hóa, việc nhỏ là trông coi nô bộc trong ph.
Hắn đưa nàng đến sương phòng Mộ Cảnh Viên bên trong viện, giới thiệu sơ qua một lược.
"Mộ Cảnh Viên?" Nàng hơi ngạc nhiên, "Cùng tên với nơi ở của ta trong Vân phủ?"
"Ừ." Hắn thản nhiên gật đầu, "Mỗi lần đến đây ta đều ở nơi này."
"Vậy là ta đã chiếm phòng của huynh?" Nàng vội hỏi, "Hẳn phải có phòng khách chứ, ta ở phòng khách là được rồi."
"Phòng khách . . ." Hắn trầm ngâm, sau đó chậm rãi nói, "Bên cạnh phòng khách chính là phòng của nô bộc, hơn nữa còn là nô bộc
nam, nàng không để ý sao?"
Cổ họng dường như bị chặn ngang, nàng giương mắt nhìn hắn một lúc lâu mới ngập ngừng ấp úng nói: "Ta, ta nghĩ huynh có để ý, để
ý ngủ ở phòng khách không . . . "
Đương nhiên là hắn không để tâm chuyện ngủ ở phòng khách, chỉ là phản ứng của nàng thật sự khiến hắn buồn cười, nhưng hắn vẫn
chậm rãi gật đầu, chậm rãi nói: "Hẳn là . . .không để ý."
Hắn chần chờ làm nàng rất áy náy, >ưng mà nàng thật sự không muốn ngủ ở phòng khách, đành phải hấp tấp cầm lấy tay nải đặt lên
giường, mở ra, lấp bắp nói: "Vậy, ta liền sắp xếp lại hành lý!"
"Không cần vội." Rốt cuộc hắn cũng không nhịn được cười, "Trước tiên ta đưa nàng đi lên phố một chút, đường phố ở Khai Phong,
thật sự không hề giống với những nơi khác."
Đường phố ở Khai Phong, đúng là rất khác biệt.
Nàng nhìn thấy rất nhiều lầu gác miếu thờ nguy nga to lớn, trông thấy rất nhiều cờ hiệu bay trên cửa tiệm thương buôn; nàng nhìn thấy
người dân trên phố vừa chất phát mộc mạc lại hay tươi cười, có người vội vã cùng có người từ tốn bước đi, thỉnh thoảng còn có
tiếng chuông ngân vang; nàng đứng trên đường phố Khai Phong, gió nổi lên lại mang theo một chút bụi đất cát sỏi, không giống
Giang Nam thanh nhã tinh tế, nhưng lại có vài phần giản dị mà hào khí của vùng Giang Bắc.
Hắn đưa nàng đi nếm thử bánh bao chiên vừa mới ra lò, nóng hổi, giòn xốp vàng ươm; hắn dạy nàng uống du trà (1), từng ngụm từng
ngụm nhỏ, sau khi uống xong miệng liền có hương thơm nồng nàng; sau đó hắn lại đưa nàng đến quán cơm của dân tộc Hồi, nàng
vừa hiếu kỳ nhắm nhìn đôi hài cùng chiếc mũ trắng của người Hồi, vừa ôm bụng nhỏ giọng nói với hắn: "Sau khi trở về, mẹ ta mà nhìn
thấy, nhất định sẽ nói: 'Ai nha, con béo lên!' "
"Vậy sao?" Hắn vờ như muốn xoay người rời đi, "Thế thì chúng ta trở về."
"A?" Nàng vội kéo tay áo của hắn, "Ta nói là ta ăn rất no rồi, nhưng vẫn còn muốn đi xem xung quanh."
Hắn không khỏi mỉm cười: "Hôm nay cũng trễ, trước tiên ăn cơm, vài ngày sau rảnh rỗi, ta đưa nàng đi thăm chùa Đại Tướng Quốc
(2), vào mùa này, đúng lúc hoa cúc ở đó nở rộ."
Trở lại sương phòng Mộ Cảnh viên, nàng lấy ra chiếc túi hương đặt trên tay nải, lụa đỏ mềm mượt, hương thơm thanh nhã từ cánh
hoa sơn chi phơi khô. Nàng đã chuẩn bị từ nhiều ngày trước, nhưng vẫn luôn cất giấu, không biết lúc nào thì đưa cho hắn.
Nhưng hiện tại nàng nghĩ, lúc hắn đưa nàng đến chùa Đại tướng quốc nàng có thể đưa cho hắn.
Nàng nhẹ nhàng vuốt lên chiếc túi hương có thêu Lưu Vân màu bạc, nếu hắn mở ra xem, thật ra còn có thể nhìn thấy một mặt thêu
song song, bên ngoài là Lưu Vân, bên trong là một chữ "Vân" nhỏ.
Ngày hôm sau không nhìn thấy hắn, nàng biết là hắn đi đến phường thêu, trong lòng lại không khỏi có cảm giác trống trải, cũng không
muốn đi lên phố, một mình đi dạo một chút trong Mộ Cảnh viên, cứ thế mà hết một ngày.
Đến khi mặt trời lặn vẫn không thấy hắn trở về, nha hoàn mang cơm đến đình nghỉ chân bên trong viện, nàng ngồi trên chiếc ghế đá, u

buồn nhìn sắc trời đang dần nhạt màu, gió lạnh mang theo hơi nước thổi đến, chỉ một lát liền làm thức ăn nguội lạnh.
Những ngày sau đều như thế.
Có một ngày, chờ đã lâu, nàng vắng lặng đứng đấy, gió thu thổi lướt qua gò má của nàng, phảng phất có hương hoa cỏ
Nàng giật mình, trong lòng bỗng nhiên hoảng loạn.
Bất chợt nàng nhận ra, nàng đang chờ hắn, cũng giống như những lần nàng chờ Trình Lộc.
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Chương 13
Khi bọn họ lên núi, đúng vào lúc tiết trời quang đãng sau cơn mưa, vì thế thu lại càng rạng rỡ, ánh nắng sưởi ấm mặt đất bền chắc.
Trên núi bóng cây dày đặc, bước chân trên con đường xuyên qua cánh rừng, bên tai vang lên tiếng gió khẽ lướt qua lá cây xào xạc.
Hắn vừa đi vừa nói cho nàng biết, hôm nay sẽ đi thăm một người bạn cũ đã lâu ngày không gặp, cũng không biết tình hình dạo này thế
nào.
Nàng chỉ gật đầu, trải qua một thời gian dài sống an nhàn ở Vân phủ, hiện tại đi lên núi thế này lại có phần quá sức.
Hắn thấy nàng thở dốc, không khỏi mỉm cười: "Khi trở về, ta sẽ dạy nàng cưỡi ngựa, như vậy lúc leo núi cũng không thấy mệt."
Nàng hơi đỏ mặt ngượng ngùng, nhỏ giọng nói: "Ta đã từng cưỡi ngựa."
"Đó là ta cùng nàng cưỡi." Hắn khẽ cười, "Nếu một mình nàng, e là nàng vẫn còn chưa hết hoảng loạn."
"Sẽ không." Dường như có phần không phục, nàng liền lặp lại, "Ta đã cưỡi qua một lần, ta sẽ không sợ nữa."
Hắn cười cười, không đồng ý cũng không phủ nhận, chỉ bước về phía trước.
Bước chân của hắn chậm lại, bất ngờ dừng trước một mỏm đá nghiêng ngã, vươn tay đỡ lấy nàng.
Ước chừng đến lưng chừng núi, nàng thấy hắn chỉ về phía một ngôi nhà nhỏ nằm giữa khu rừng tùng rậm rạp, bên ngoài ngôi nhà là
một vòng hàng rào bằng loài cây xanh thấp bé.
Rất nhanh liền đi đến căn nhà nhỏ kia, từ xa nàng đã nhìn thấy có bóng người đưa lưng về phía bọn họ, vì nghe thấy động tĩnh nên
xoay người lại, không ngờ là một nữ nhân có bụng to kềnh càng.
"Tiểu Cảnh." Bỗng nhiên hắn dắt tay nàng, mỉm cười đi về phía nàng kia.
Nàng kia khựng lại một chút, trên nét mặt dường như có một chút mơ màng chợt hiện, nhưng lập tức nàng ấy liền cười tươi như hoa,
cũng chậm rãi tiến đến, dịu dàng gọi: "Vân đại ca."
Bất giác nàng khẽ u buồn. Hắn cười đến dịu dàng như vậy, mà Tiểu Cảnh . . . Cái tên Tiểu Cảnh này sao lại quen thuộc như thế.
Nhưng nàng cũng chỉ có thể mỉm cười, thản nhiên nhìn người nữ tử có tên Tiểu Cảnh k
Khi xuống núi, hắn vẫn luôn bước đi chậm rãi, còn nàng thì lúc nhanh lúc chậm, có những lúc thình lình quay đầu lại liền phát hiện bản
thân đã đi rất xa, không khỏi xấu hổ mà đứng yên chờ hắn, hoặc là khi nàng vừa phục hồi tinh thần thì nhận ra bản thân đã bị tuột lại rất
xa ở phía sau, còn hắn thì ngừng ở phía trước mỉm cười nhìn nàng, lại thêm một hồi xấu hổ.
Chẳng qua là suốt dọc đường, nàng luôn suy nghĩ, nhưng nghĩ điều gì, nàng lại không thể nói rõ, chỉ cảm thấy rối ren lẫn lộn.
Nàng nhớ lúc ở trên núi, hắn và Mục Ngạn, phu quân của Tiểu Cảnh, cùng nhau ngồi dưới gốc cây trong sân uống trà, hai người nam
tử đều có gương mặt khiêm nhường sáng ngời, nụ cười ôn hòa điềm tĩnh. Ánh sáng ngày thu xuyên thấu qua táng cây ngô đồng thưa
thớt, từng chút từng chút soi rọi lên mái tóc đen tuyền của bọn họ, vàng óng sáng rực.
Nàng và Tiểu Cảnh cùng ngồi bên dưới khung cửa sổ bên trong căn phòng, nàng khẽ nhìn hắn ở bên ngoài, sau đó cầm lấy bàn thêu
của Tiểu Cảnh.
Kiểu dáng mũi thêu của Tiểu Cảnh cũng không giống với nàng, Tiểu Cảnh đang làm quần áo cho trẻ con, mặt trên thêu một bức hoa
điểu màu sắc tươi sáng, mũi kim tuy vụng về nhưng lại đáng yêu.

Nàng nhìn thấy liền không kiềm được mà mỉm cười: "Thật dễ thương."
"Tỷ cũng có thể thêu à." Tiểu Cảnh ở bên cạnh mỉm cười, "Con của tỷ và Vân đại ca, hẳn là cũng rất xinh xắn."
Nàng hơi đỏ mặt, cũng không biết nên trả lời thế nào, chỉ ngập ngừng "Ừ" một tiếng.
Tiểu Cảnh cho rằng nàng thẹn thùng nên cũng không hỏi gì thê>ưng hình như nghĩ tới điều gì đó, bỗng nhiên vén tay áo của nàng lên,
khẽ "A" một tiếng.
Nàng còn tưởng rằng cổ tay của mình có cái gì, nhìn lại, nhưng cũng không phát hiện có gì bất thường.
"Cái vòng đâu?" Tiểu Cảnh đưa mắt nhìn nàng, "Cái vòng của Vân đại ca đâu?"
Cái vòng? Nàng thoáng nghi hoặc: "Cái vòng nào?"
"Tỷ không biết sao? Vân đại ca không có cho tỷ? Là chiếc vòng ngọc của huynh ấy?" Sắc mặt Tiểu Cảnh khẽ tối đi, giọng nói dường
như cũng có phần nặng nề.
Nàng biết chiếc vòng ngọc kia, nhưng mà, cái đó là để cho nàng sao?
Mơ hồ nàng cảm thấy có một điều gì đó, nàng định nói không có, nhưng lời nói vừa đến khóe môi liền đột nhiên thay đổi: " . . .Không
có, ta sợ làm mất nên để ở nhà."
Sắc mặt Tiểu Cảnh dịu đi đôi chút, nàng nghe thấy nàng ta khẽ thở dài, sau đó chậm rãi nói: "Nếu đã cho tỷ, vậy tỷ nên mang theo, là
vật không dễ có."
Nàng không biết phải nên thế nào, bàn tay kia bất giác nhẹ nhàng xoa lên cổ tay trống trải, cảm thấy có một loại đau nhói rất nhẹ.
"Suy nghĩ gì vậy?" Bỗng nhiên hắn nhẹ nhàng hỏi, "Đi đường mệt mỏi sao?"
Nàng lấy lại tinh thần, ngẩng đầu liền thấy hắn đang dừng lại nhìn nàng, trong mắt có vẻ quan tâm nhàn nhạt.
Nàng muốn hỏi hắn về chuyện chiếc vòng, nàng muốn hỏi hắn về ý tứ trong lời nói của Tiểu Cảnh.
>ưng đến cùng nàng vẫn không thể thốt ra thành lời, lúc trước bởi vì chiếc vòng ngọc đó mà hắn đồng ý cưới nàng, có thể thấy đối với
hắn chiếc vòng rất quan trọng. Chỉ là kể từ đó về sau, nàng cũng chưa từng tiếp tục nhìn thấy chiếc vòng đó, nhưng cho dù nàng có
nhìn thấy thì cũng có quan hệ gì.
Nếu đã không có quan hệ, cần gì phải hỏi nhiều như vậy.
Vì thế nàng lắc đầu, thản nhiên mỉm cười: "Không có gì, chúng ta đi tiếp thôi."
Sắc trời nặng nề hạ xuống, người lên núi cũng thưa dần, gió thu cuồn cuộn nổi lên, thổi tung chiếc lá tàn lụi, vắng lặng lướt qua người
nàng.
Bất chợt, nàng nghiêng đầu nhìn hắn: "Ngày mai, ngày mai đi chùa Đại tướng quốc đi."
Hắn sững sờ, sau đó mỉm cười: "Được."
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Trước khi ra cửa thì đột nhiên thúc phụ gọi hắn có việc, vì thế hắn chỉ cho nàng biết đường đi tới chùa Đại tướng quốc, hắn nói: "Nàng
ngồi xe ngựa đến đó trước, chờ ta ở cửa chùa, ta sẽ đến ngay."
Nàng cũng không ngồi xe ngựa, nhìn thấy dọc theo bên đường cũng có không ít nữ nhân mang theo hương nến đi về phía chùa Đại
tướng quốc, vì thế nàng liền đi theo phía sau các nng, chầm chậm thưởng ngoạn phong cảnh cuối thu.
Quả nhiên, đây đúng vào thời điểm hoa cúc nở nộ, từ rất xa nàng đã nhìn thấy từng bụi hoa cúc vàng lay động bên ngoài cửa chùa,
từng bụi từng bụi nối dài, mang t>ương thơm thanh nhã.
Tiếng chuông chùa khua vang, vừa thuần hậu vừa miên mang, có thể thấy được không khí trang nghiêm linh thiêng bên trong ngôi
chùa.
Nàng lẳng lặng đứng ở một góc trước cửa chùa chờ hắn, bàn tay nắm chặt chiếc túi hương nàng làm cho hắn.

Đến giữa trưa, người đến chùa ngày càng nhiều, những nữ nhân đi cùng nàng đến đây lúc trước giờ đang bắt đầu quay trở về, khi
bước ngang qua nàng đều quay đầu liếc nhìn quái lạ.
Nàng ngượng ngùng mỉm cười, lặng lẽ đưa tay xoa lên đôi chân đau nhức vì đứng lâu, hai mắt cũng không dám lơ là mà nhìn kỹ vào
dòng người tới lui.
Mùi hương nhang đèn trong chùa dần dần nồng đậm hòa cùng hương hoa cúc bên cạnh, đứng bên dưới ánh nắng chính ngọ thật có
chút khốn cùng.
Bỗng nhiên nàng nghĩ, có phải bởi vì người ra vào cổng chùa quá nhiều cho nên nàng không nhìn thấy hắn, mà hắn cũng không nhìn
thấy nàng nên đã vào bên trong tìm nàng?
Nàng phân vân, muốn vào trong chùa tìm hắn, nhưng lại sợ, nếu hắn ở bên trong mà không tìm thấy nàng, đến khi đi ra lại không gặp
được nàng.
Đến khi mọi người vãng đi đôi chút, rốt cuộc nàng cũng bước vào bên trong tìm hắn, mở to mắt, cẩn thận nhìn qua từng dáng người
tương tự.
Nhất định hắn đã đến đây, vì tìm không được nàng nên đã vào chùa tìm.
Nàng nhớ trước đây cũng từng thất lạc nương ở trên đường, đúng vào ngày hoa đăng, trên đường có rất nhiều người chen chúc xô
đẩy nhau, ban đầu nàng rất hoảng hốt, nhưng khóc mãi cũng không thể gặp được nương, vì thế nàng tự mình từng bước len qua đám
đông tìm kiếm, cuối cùng cũng tìm được nương.
Mà hiện tại cũng sẽ như thế, chỉ cần nàng cẩn thận tìm từng chút từng chút một, nhất định sẽ tìm được hắn.
Hắn đã nói sẽ tới, hắn đã nói.
Nhớ đến dáng vẻ của hắn khi mỉm cười nói "Được", trong lòng nàng liền tràn ngập một loại cảm giác vui mừng không hiểu rõ.
Sau đó, khi ánh mặt trời xuống núi, nàng bước ra khỏi cổng chùa trở về thì không ngừng quay đầu nhìn lại.
Cửa chùa Đại tướng quốc đang chậm rãi khép lại, các tăng nhân bắt đầu giờ niệm kinh mỗi ngày, tiếng mõ khe khẽ cùng tiếng tụng
kinh trầm thấp, nghe vào trong tai nàng lại như một khúc ca vừa hồn hậu lại vừa có chút bi thương.
Vừa đi nàng vừa nhìn chiếc túi hương ở trong tay, nắm lâu như vậy lại bị mồ hôi thấm ướt mà có phần bạc màu, ngay đến lòng bàn
tay cũng có một vết đỏ nhàn nhạt.
Nàng buồn bã nở nụ cười, bản thân cứ nghĩ là thứ tốt, thì ra cũng chỉ có như vậy.
Bởi vì mắt nàng kém cỏi mà thôi.
Gió đêm lướt qua bên người, nàng co rúm người lại, liên tục rùng mình.
Trở lại Mộ Cảnh viên, nàng nhìn thấy nha hoàn đang đứng đợi mình, nàng ngẫm nghĩ một lát, vẫn cứ hỏi: "Thiếu gia, thiếu gia đã trở
Nha hoàn nói: "Thiếu gia cũng hỏi Thiếu phu nhân đâu, nhưng vì không thấy Thiếu phu nhân quay về nên lại đi ra ngoài."
Nàng ngây ngẩn mỉm cười, lại cảm thấy đầu nặng trĩu đau nhức, ngay cả tầm nhìn trước mắt cũng bắt đầu đung đưa.
"Thiếu phu nhân làm sao vậy?" Nha hoàn vội vàng đỡ nàng.
Nàng khoát tay: "Không có gì, chỉ hơi mệt, nghỉ ngơi một chút là ổn."
"Nếu thiếu gia trở về có hỏi, ngươi nói ta mệt đã ngủ." Nàng suy nghĩ một chút rồi lại nói với nha hoàn, "Nếu như có hỏi."
Lúc nằm trên giường thì đầu đau nhức vô cùng, trên người từng hồi rét run, nàng nhịn không được mà nhỏ giọng khóc lên.
Nàng biết mình bệnh, nhưng nàng lại không muốn cho hắn biết.
Kỳ thật nàng không quan tâm đến những đau ốm trên người, nàng chỉ cảm thấy một nơi nào đó trong lồng ngực của mình đau đớn rất
nhiều, đau hơn cả căn bệnh ở trên người, ngay cả lúc cha mất, lúc Trình Lộc vứt bỏ nàng mà đi cũng không đau đến như vậy.
Dần dần liền mê man thiếp đi, giữa ánh trăng mông lung, nghe thấy bên tai có tiếng bước chân rối loạn mà cố ý nhẹ nhàng, còn có
tiếng nói chuyện trầm thấp của nhiều người, hình như còn có hắn, chỉ là rất mơ hồ, nàng ngheõ.
Sau đó lại tỉnh dậy, có lẽ là sau nửa đêm, ánh trăng chiếu vào trong phòng tựa như mặt nước trong trẻo.
Nàng cảm thấy trên trán lành lạnh, cơn đau trên đầu cũng giảm đi rất nhiều, nghiêng đầu thì nhìn thấy hắn ngồi ở bên giường, ôm tay
tựa vào cột giường, đôi mắt hơi khép lại, hình như là đang ngủ say.

Đáy lòng nàng đột nhiên khẽ động, nước mắt ào ào lăn xuống, thấm ướt áo gối dưới đầu.
Bất chợt hắn mở mắt tỉnh lại: "Sao vậy, còn khó chịu sao?"
"Không có." Nàng lắc đầu lau đi nước mắt, nhẹ nhàng nói, "Huynh . . .Tại sao lại ở đây?"
"Nàng bị bệnh, còn lên cơn sốt." Hắn khẽ cười, "Nhưng đại phu đã khám qua, nói là chỉ cần hạ sốt là ổn, nàng không phải sợ."
Nàng chợt nhớ đến cái đêm ở Gia Mộc tự, hắn đưa nàng cưỡi ngựa, hắn cũng nói với nàng: "Ta ở đây, nàng không phải sợ."
Hắn đang ở đây, thật sự là nàng không ngờ, nhưng mà . . .
"Hôm nay là ta không tốt." Bỗng nhiên hắn khẽ nói. "Là ta sai hẹn."
Nàng lắc đầu: "Huynh có chuyện quan trọng, không sao."
"Hôm nay Mục Ngạn có chuyện ra ngoài," Hắn vẫn nói, "Tiểu Cảnh lại té ngã, đại phu nói là có thể sẽ sinh non, nàng rất sợ, vì vậy luôn
cầm lấy tay ta mà khóc, ta cũng không thể bỏ đi."
Nàng giật mình hơi nâng người ngồi dậy: "Hiện tại Tiểu Cảnh không sao chứ
"Sau khi Mục Ngạn trở về thì nàng mới hết khóc." Hắn mỉm cười, "Hiện tại đã không có việc gì, chỉ là có chút hoảng sợ."
"Không việc gì là tốt." Nàng yên tâm nói.
"Chỉ là . . ." Hắn nhìn nàng, chợt nói, "Hôm nay ta cũng bị dọa."
"Vậy sao." Nàng khẽ cười, "Vậy huynh nên nghỉ ngơi đi, ta muốn ngủ."
Dường như hắn còn muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại thôi.
Khi bước ra cửa phòng thì bước chân hắn có hơi ngập ngừng, ánh trăng kéo dài bóng hình của hắn, khẽ đong đưa giữa ánh trăng
màu bạc.
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Chương 15
Lúc đầu hắn nói, đợi sau khi nàng khỏi bệnh lại đến chùa Đại tướng quốc, nhưng vài ngày sau, nhà ở Giang Nam đưa tin đến, bảo là
có chuyện quan trọng muốn bọn họ phải nhanh chóng trở về.
Hắn áy náy nhìn nàng: "Vậy để lần sau, lần sau khi chúng ta đến Hà Nam lại đi."
"Không sao." Nàng cười nói, "Ta cũng đã xem qua, không sao cả."
Hắn nói rằng lần sau, nhưng nàng thật không biết, sau khi trở lại Giang Nam, hắn và nàng còn có thể có lần sau hay không.
Quãng đường trở về nhà rất vội vàng, bệnh của nàng còn ch>ưa khỏi hẳn, xe lại xóc nảy liên hồi nên sắc mặt nàng tái nhợt trong suốt
chặng đường, chỉ khép mắt tựa người vào thành xe không nói một lời.
Dần dần dường đi có vẻ bằng phẳng hơn, không hề xóc nảy, sắc mặt của nàng cũng tốt lên rất nhiều, thỉnh thoảng ló đầu ra ngoài xe
nhìn ngắm, đúng là chưa từng đi qua con đường nhỏ này.
"Tại sao lúc đi không đi ngang qua đây?" Nàng hỏi hắn.
Hắn khẽ cười: "Còn đường này hơi hẻo lánh, nhưng lại tốt hơn đường lớn, còn có thể rút ngắn thời gian."
"Thế này có nguy hiểm không?" Nàng nhẹ giọng nói, "Ta không sao, huynh đừng lo cho ta."
"Không sao." Hắn vẫn khẽ cười như trước, "Ra khỏi con đường này chính là thị trấn, nàng không cần lo lắng."
Nàng gật đầu, cũng không nói gì thêm.
Ánh mặt trời dần dần khuất sau hướng tây, ánh sáng len vào toa xe mỗi khi màn xe lay động, khi thì sáng ngời, khi thì tối tăm.

Nàng nghiêng mình tựa vào vách xe, chậm rãi đưa tay giơ lên trước mắt, ánh nắng chiếu rọi, làn da trắng nõn được ánh sáng nhàn
nhạt xuyên thấu.
Chỉ là, quanh năm làm việc nhà, quanh năm cầm kim thêu thùa, khớp ngón tay của nàng có hơi nổi lên, trên đầu ngón tay cũng có vết
chai rất mỏng.
Nàng chầm chậm xoay trở bàn tay dưới ánh nắng, đột nhiên nhìn thấy, trong lòng bàn tay còn có vết hồng nhàn nhạt từ chiếc túi hương
ngày đó
Rất nhạt, nhưng vẫn còn ở đấy, cho dù có giấu trong tay áo, cũng không thể phủ nhận rằng nó từng tồn tại.
Nàng yên lặng thở dài, nghiêng người muốn nói gì đó với hắn, đột nhiên xe ngựa chấn động rất mạnh, nàng không thể ngồi yên, đầu
đập vào vách xe kiên cố, liền mất đi ý thức.
Không biết đã qua bao lâu, nàng mới chậm rãi mở mắt tỉnh lại, nhưng mà, thân mình cứng ngắc không thể nhúc nhích, cánh tay còn bị
siết chặt đau buốt.
Nàng mở mắt ra, liền phát hiện bản thân đang ở trong một miếu thờ đổ nát, ngược lại hai tay còn bị trói vào chiếc cột thô ráp bên
trong miếu, chẳng trách lại đau nhức như vậy.
Nhưng chuyện gì đang xảy ra? Sao vừa tỉnh dậy, mọi chuyện liền thay đổi thành thế này?!
Nàng hoảng loạn giãy giụa, lo sợ nhìn xung quanh, nhưng lại nhìn thấy một cảnh tượng càng làm nàng thêm hoảng sợ.
Hắn bị trói chặt, cuộn tròn nằm trên lớp cỏ dại gần cửa miếu, trên người còn có đấu vết đánh nhau, trên trán khóe môi đều là vết máu
chưa khô.
Trái tim nàng đột nhiên đập mạnh, nàng muốn hé miệng gọi hắn, nhưng cổ họng khô khốc không thể kêu ra, ngược lại nước mắt chảy
tràn vừa vội vã vừa dữ dội.
Ngay lúc nôn nóng không biết nên làm như thế nào, bất chợt nàng nhìn thấy hắn hơi nhúc nhích, trong lòng vui mừng vậy nên khàn
giọng gọ
Cuối cùng hắn chậm rãi mở mắt, ngọ ngoạy tựa vào vách tường bên cạnh, chỉ mới nhích được vài bước nhưng hắn đã mệt mỏi thở
dốc từng hơi một.
"Tại sao lại như thế này? . . ." Nàng thấp giọng khóc lên, "Tại sao huynh . . ."
"Đừng khóc . . ." Hắn gắng gượng hít thở, một câu nói cũng là quá sức, "Chúng ta, chúng ta gặp phải sơn tặc . . .Bọn chúng lại xuống
núi cướp bóc . . . Chúng ta bị ném ở trong này . . ."
"Sơn tặc . . ." Nàng cảm thấy cả người như bị ném vào trong hầm băng, rét lạnh khiến thân mình không thể không run rẩy.
"Không phải sợ . . .Ta ở đây . . ." Hắn xoay người một cái, "Chúng ta còn có cơ hội trốn thoát . . ."
Nàng không biết hắn có suy tính gì, chỉ thấy hắn cố gắng dịch chuyển về phía nàng, gần như mỗi khi di chuyển được một bước, trên
trán hắn liền rớt xuống một giọt mồ hôi.
Cuối cùng hắn cũng chuyển thân mình đến phía sau nàng, nàng không thể nhìn thấy, nhưng lại cảm thấy cánh tay lạnh lẽo của hắn nhẹ
nhàng chạm vào đôi tay cũng lạnh lẽo không kém của mình, sau đó, ngón tay hắn giữ một mảnh vỡ thô ráp gì đó cắt lên sợi dây thừng
đang siết chặt cổ tay nàng.
Ánh sáng ngoài miếu từng chút từng chút tối tăm, tầm nhìn của hắn và nàng cũng dần mờ nhạt đi, nhưng, cuối cùng nàng cũng nghe
thấy hắn thở ra một hơi thật dài, nàng cố sức giãy giụa, rốt cuộc hai tay cũng được giải thoát khỏi dây trói.
Bất chấp những đau đớn trên người, nàng nhanh chóng dìu hắn tựa vào chiếc trụ to trong miếu, vừa thở dốc vừa gắng sức cắt đứt
dây thừng trên tay trên người hắn, vừa rồi hắn dùng mảnh ngói bị vỡ để giúp nàng, mặt trên còn có vết máu từ ngón tay của hắn.
Trong lúc nàng cắt dây trói, cả người không tự chủ được mà run rẩy, sức lực tựa như đột nhiên bị nhổ bật đi, vốn không thể tập trung
vào một chỗ.
Cắt mãi, cuối cùng cũng đứt, cả người hắn vô lực ngã xuống, đầu nặng nề tựa lên bả vai của nàng.
"Huynh vẫn ổn chứ . . ." Nàng sợ hãi hỏi hắn, hắn nhẹ nhàng cử động, tiếng nói mờ ảo tựa như được truyền đến từ một nơi rất xa: "Đi
nhanh lên . . ."
"Nhưng mà . . ." Nàng lo lắng khi nhìn thấy vết thương trên cánh tay của hắn, bởi vì vừa rồi dùng sức nên lại bắt đầu chảy máu, "Nhưng
mà huynh đang chảy máu . . ."
"Không sao . . ." Hắn gần như không còn sức lực để nói tiếp.

Nàng dìu hắn, từ trong lòng ngực lấy ra chiếc khăn tay của hắn lau đi vết máu, sau đó, dứt khoát kéo căng chiếc khăn băng lên vết
thương.
Đôi mắt của hắn hơi mở to: " . . .Khăn của ta? Nàng . . ."
Nàng không nói gì, chỉ lẳng lặng giúp hắn băng bó thật tốt vết thương, sau đó ra sức dìu hắn đứng lên. Trên người hắn, nơi nơi đều là
vết thương, nàng vừa di chuyển, hắn liền đau đớn đến nỗi bật ra tiếng rên khe khẽ.
Hít một hơi thật sâu, nàng nhanh chóng đỡ hắn ra khỏi cửa miếu, bên ngoài miếu ngày đang dần dần lui vào bóng tối, nàng vừa ra
khỏi miếu liền nhìn thấy một con ngựa đang đứng ở đó, thong thả cúi đầu gặm cỏ.
Trong nháy mắt, nàng liền quên đi bản thân đã từng e sợ loại súc vật to lớn này thế nào, nàng ch biết rằng trong đầu đang có một
giọng nói không ngừng lớn tiếng lặp lại: Có ngựa! Được cứu rồi! Có ngựa! Được cứu rồi! . . .
Nàng không biết làm thế nào mình có thể đỡ hắn lên ngựa, cũng không biết làm thế nào mà mình có thể ngồi lên lưng ngựa, nàng chỉ
biết, khi hắn tựa vào trước người của nàng thì nàng vẫn còn run rẩy.
Bỗng nhiên con ngựa nhúc nhích không yên, buồn bực phát ra tiếng khịt mũi, chậm rãi bước đi, dần dần càng lúc càng lướt nhanh trên
con đường núi.
Ánh trăng vô cùng mờ nhạt, nàng chỉ lờ mờ nhìn thấy cây cối hai bên đường nhanh chóng vượt qua, bên tai là tiếng gió vù vù.
Chợt nhớ đến cái đêm ở Gia Mộc tự, ánh trăng sáng ngời, nàng tựa vào trước ngực hắn, hoảng sợ mà tò mò nhìn ngắm cảnh vật
trước mắt trôi qua, trong lồng ngực tràn ngập cảm giác vui thích không hiểu rõ!
Nhưng mà tối nay, cũng là đêm trăng, cũng là hai người, cũng là ngựa, nhưng lại trong tình trạng hoàn toàn khác biệt!
Tay nàng gắt gao giữ chặt thân mình lay động của hắn, vững vàng kéo lấy dây cương thô ráp, nàng giữ chặt như vậy, kéo căng như
vậy, tựa như nếu nàng chỉ hơi buông lỏng một chút sẽ mất đi vật quan trọng hơn cả sinh mệnh này.
Vì thế giữa tiếng gió đêm phần phật, nước mắt của nàng tuôn rơi, lúc đầu nóng bỏng, sau đó lạnh lẽo, sau đó khô cạn cũng trong cơn
gió rét lạnh này.
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Chương 16
Cũng không biết đã chạy bao lâu, bóng cây mơ hồ trước mắt xuất hiện lại biến mất, sau đó biến mất rồi lại xuất hiệ
Chợt nghe phía sau loáng thoáng có tiếng la hét, nàng hoảng loạn quay đầu nhìn lại, từ rất xa có những đốm lửa lập lòe cùng với tầng
tầng lớp lớp bóng đen, đang dần hướng gần về phía nàng.
Nàng giật mình, thậm chí buông lỏng cả dây cương, vì thế cả người liền đong đưa trên lưng ngựa, nàng chỉ cảm thấy thân mình chợt
nhẹ, sau đó liền bị ném ra xa khỏi lưng ngựa.
Bỗng nhiên, hắn ôm chặt lấy nàng, gần như đem toàn bộ thân thể của nàng bao bọc trong vòng tay cùng lồng ngực của hắn. Sau khi
bọn họ ngã lên mặt đất, liền lăn xuống rất nhanh một sườn dốc, lớp cỏ tranh bén nhọn khô héo vào cuối thu đâm vào gương mặt cùng
cánh tay trần của hắn và nàng, nhưng vì bọn họ lăn xuống rất nhanh nên những đau đớn này cũng bỗng chốc trôi qua, dần dần trở nên
tê dại.
Cuối cùng bọn họ cũng dừng lại ở cuối con dốc, nàng nghe thấy hắn kêu lên một tiếng đau đớn, chậm rãi buông lỏng cánh tay đang
ôm lấy nàng.
Nàng khẽ nâng người đứng dậy, mơ hồ có thể nhìn thấy con đường lớn kéo dài bên dưới chân núi, mà phía trước xuất hiện những
đốm lửa sáng ngời đang di chuyển đến gần, chiếu sáng một tấm tiêu kỳ to lớn.
Nàng dùng hết khí lực hô to, ngay cả chính nàng cũng không tin được, âm thanh khàn khàn thô rát kia là từ cổ họng của nàng phát ra.
Một vài ánh lửa nhanh chóng đi về phía nàng, nàng mỉm cười, trước mắt tối sầm, cuối cùng ngất đi.
Sau khi tỉnh lại, nàng biết mấy đêm liền là được một đội tiêu vận cứu giúp.
Lúc trước, bởi vì nàng đập đầu vào vách xe ngựa nên trên trán có một vết thâm rất nhỏ, sau khi lăn xuống sườn núi thì cả >ười nàng
đều được hắn che chở, cho nên cũng không có gì đáng ngại.
Chỉ là . . . Chỉ là hắn ở đâu? Hắn thế nào?

Nàng vùng vẫy ngồi dậy từ trên giường, trong người còn có chút đau đớn, nhưng nàng chỉ muốn nhìn thấy hắn, muốn biết hiện tại hắn
thế nào.
Một người tiêu sư đưa nàng đến trước cửa gian phòng của hắn, lặng lẽ ra hiệu đừng lên tiếng.
Nàng gật đầu, trong lòng càng hiểu rõ hiện tại hắn rất không khỏe, nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào, liếc mắt liền nhìn thấy nét mặt tái
nhợt của hắn, đáy lòng đau thương, nước mắt liền rơi xuống.
Vết thương trên người đã được xử lý, chiếc khăn nàng băng bó cho hắn đặt ở bên gối, mặt trên còn loang lổ vết máu.
Hắn lẳng lặng ngủ say, chẳng khác nào một đứa trẻ không màng đến thế sự.
Nàng ngồi xuống chiếc ghế ở bên giường, lặng lẽ nhìn hắn, lồng ngực đau nhói khó chịu.
Nàng nghĩ, tất cả là vì nàng, nếu không bởi vì nàng, hắn cũng sẽ không thay đổi đi trên con đường nhỏ, cũng không gặp phải sơn tặc,
càng không thể trở nên thế này, hắn bất tỉnh nằm ở trên giường, trên người còn có nhiều vết thương như vậy.
Nàng lấy ra chiếc túi hương lụa đỏ, lại cầm lấy chiếc khăn ở bên gối, mặt trên còn rất nhiều vết máu, cùng một màu đỏ trên chiếc túi
hương, cũng không thể nói rõ cái nào đậm hơn, cái nào nhạt hơn . . .
Nàng chui đầu vào chiếc khăn, ngửi lấy mùi hoa sơn chi mà hắn yêu thích, im lặng khóc lên.
Ánh trăng sau nửa đêm dần dần trong trẻo, đem bóng hình của nàng kéo dài trên mặt đất, kéo rất dài, thật sự rất dài.
Nàng nhớ đến cái đêm nàng bệnh, hắn do dự bước ra cửa phòng, ánh trăng cũng làm bóng hình của hắn kéo dài như vậy.
Chỉ là, đó là chuyện của mấy ngày trước, hiện tại hắn và nàng liền thay đổi cho nhau, hắn hôn mê ở trên giường, còn nàng thì lo lắng
ngồi ở bên giường.
Về sau, nàng cảm thấy có người nhẹ nhàng chạm vào tay nàng, nàng đột nhiên tỉnh lại, phát hiện mình lại gối đầu lên giường của hắn
mà ngủ, ngẩng đầu lên, hắn đã tỉnh, đôi mắt đang điềm tĩnh mỉm cười nhìn nàng.
"Huynh khỏe rồi sao? Trên người còn thấy đau không?" Nàng giữ chặt cánh tay có hơi lạnh lẽo của hắn, lo lắng nói, "Sao tay vẫn còn
lạnh như vậy?"
Hắn mỉm cười yếu ớt, nhẹ nhàng nói: "Đã khá hơn nhiều, nàng không cần lo lắng."
Nước mắt của nàng lại rơi xuống: "Ta không cần lo lắng . . . Ta rất sợ . . .Huynh có biết hay không? . . ."
Hắn mỉm cười như trước: "Ta biết . . ."
"Làm sao huynh có thể biết . . ." Nàng nhỏ giọng nức nở, "Người nằm ở trên giường là huynh . . .Sao . . .?"
"Đương nhiên là ta biết . . ." Hắn khẽ trở tay nắm lấy tay nàng, cùng năm ngón tay của nàng kết chặt, "Sau khi nàng từ chùa Đại tướng
quốc trở về liền phát sốt, cả đêm nói mê sảng, ta . . . ta cũng rất sợ . . ."
Nàng ngẩn ra: "Huynh nói huynh bị hù dọa, không phải là vì Tiểu Cảnh sao?"
"Tiểu Cảnh chỉ là bằng hữu, nàng còn có Mục Ngạn chăm sóc." Hắn khẽ cười, "Nhưng mà . . .Nàng lại không giống."
Hắn không nói gì thêm, chỉ nhìn nàng, con ngươi đen bóng, giống như một đầm nước không nhìn thấy đáy.
Nhưng, hồ nước sâu như vậy, chậm rãi, ấm áp, nhẹ nhàng bao bọc lấy trái tim của nàng.
Đầu ngón tay của nàng và hắn khẽ run run, nàng chậm rãi vươn bàn tay còn lại phủ lên, tay nàng và hắn đều họp lại với nhau.
"Huynh đừng cưới chính thất được không?" Nàng nhìn hắn, nhẹ nói: "Nếu như vậy, ta sẽ khó chịu."
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Chương 17: End
Sau khi tạ từ đội tiêu vận, bọn họ ở lại khách điếm của thị trấn nghỉ ngơi vài ngày, sau đó lại lên đường.
Xe ngựa chạy rất chậm trên con đường lớn, bởi vì vừa trải qua chuyện kinh động như vậy, hắn và nàng đều mệt mỏi, người mệt, tâm

cũng mệt.
Hắn tựa người vào vách xe nhắm mắt dưỡng thần, nàng tựa đầu lên vai hắn, giữa đôi mày là nét mệt nhọc lờ mờ.
Bỗng nhiên nàng cử động, mở mắt nhìn hắn>ưng lại không nói gì.
"Làm sao vậy?" Đôi mắt hắn vẫn còn nhắm, nhưng dường như nhận ra cử động của nàng, "Có việc gì vậy?"
"Ơ . . ." Nàng nói, "Ta đang nghĩ . . .nghĩ chúng ta khi nào thì đến nhà."
"Nhanh thôi." Hắn khẽ nói, "Hai ngày nữa là đến."
"Ơ . . ."
"Còn có việc gì sao?"
"Ah . . . Không phải huynh có một chiếc vòng ngọc sao? Tại sao huynh không đeo?"
"Cái vòng . . . không phải để ta đeo."
"Ơ. . ."
"Còn có chuyện khác sao?"
"À . . . Không còn . . ." Nàng ngẫm nghĩ, hay là không hỏi.
Thế nhưng cuối cùng hắn lại mở mắt, khẽ động, sau đó đeo một món đồ lạnh lẽo lên cổ tay của nàng.
"Chiếc vòng?" nàng kinh ngạc nhìn xuống, "Cho ta?"
"Ừ." Hắn khẽ nói, "Vốn định về nhà sẽ cho nàng, nhưng nếu nàng hỏi, vậy thì đưa trước cho nàng ."
Bỗng nhiên, nàng không biết phải làm sao: "Ta . . . Ta không có ý này . . ."
"Ta biết." Hắn khẽ cười, nhẹ nhàng phủ tay lên bàn tay nàng, "Ta biết nàng có điều nghi hoặc, nhưng đó đều quá khứ, hơn nữa, thật
sự cũng không có gì."
"Mục Ngạn là con nuôi của thúc phục, khi hắn và Tiểu Cảnh còn chưa thành thân thì đã ở tại Mộ Cảnh Viên, bởi vì Tiểu Cảnh thích cho
nên mới lấy tên này. Sở dĩ ở Vân phủ có một đình viện cùng tên, cũng vì bọn họ đã từng nói qua muốn tất cả ở cùng với nhau, nhưng
sau đó lại thích không khí cảnh vật ở trên núi, thế là cuối cùng cũng dời lên núi, đình viện ở Vân phủ liền tạm thời bị bỏ hoang, sau này
nàng đến nên để lại nơi đó cho nàng."
Lời nói của hắn rất chậm rất nhẹ, giống như một khúc ca xa xăm mờ ảo, trầm thấp cất lên ở bên tai nàng.
"Về phần chiếc vòng ngọc này . . ." Hắn cầm tay nàng, mỉm cười, "Là do một trưởng bối rất tôn kính trong gia tộc tặng, từ nhỏ ta đã
mang theo, Tiểu Cảnh từng muốn ta cho nàng ấy, nhưng ta đã nói, chỉ có thê tử của ta mới có thể đeo, nàng hình như . . .hình như có
chút canh cánh trong lòng . . ."
"Thì ra là vậy . . ." Nàng ngượng ngùng mỉm cười, "Ta còn tưởng rằng . . ."
"Nếu đã là quá khứ, cũng đừng tiếp tục suy nghĩ." Hắn khẽ nói, "Hiện tại, nàng cũng có thể tặng ta một vật gì đó để trao đổi đi."
Trao đổi?
Nàng ngẫm nghĩ, cẩn thận lấy ra túi hương luôn để ở bên người: "Ta chỉ có cái này . . ."
"Ừ, rất thơm, là hương hoa Sơn chi ta thích; hoa văn cũng rất đẹp, là Lưu Vân." Hắn giữ túi hương ở trong lòng bàn tay, cúi đầu nhẹ
ngửi.
Dáng vẻ của hắn, giống như đang thưởng thức một loại trân bảo quý hiếm, vừa cẩn thận vừa yêu thích không buông.
Trong lòng nàng ấm áp, nhỏ giọng nói: "Cái này của ta . . . không đáng tiền."
"Đúng là không đáng tiền." Hắn gật đầu, "Mũi thêu không tệ, nhưng chất vải lại không được tốt, hình như còn có chút phai màu. Chủ
yếu là, ở đâu cũng có thể mua được."
"Vậy sao?" Nàng có phần không vui, vươn tay đoạt lấy, "Vậy trả lại cho ta!"
Thế nhưng hắn đã nhanh tay thu hồi: "Trước giữ vật này, sau này đổi một vật đáng giá hơn."
Nàng vừa buồn bực vừa buồn cười nhìn hắn: "Đáng ghét!"

Hắn mỉm cười nhìn nàng, gương mặt nàng ửng hồng, lại nhỏ giọng lầm bầm: "Đáng ghét."
"Không đáng ghét." Bỗng nhiên hắn nhẹ nhàng ôm lấy nàng, "Một chút cũng không đáng ghét, rất thích, vô cùng thích."
Lồng ngực của hắn vững chắc mà ấm áp, hơi thở của hắn dịu dàng lướt qua bên tai của nàng, tóc mai hơi tán loạn.
Hắn nói rất thích, hắn nói vô cùng thích.
Nàng cũng rất thích, cũng vô cùng thích . . .
Nước mặt của nàng lại tí tách rớt xuống, từng giọt nóng bỏng, tích ts lên mu bàn tay mà nàng đang đặt trên bả vai của hắn, nóng hổi
một vùng.
Khi nào thì bắt đầu? Nàng không biết, có lẽ hắn cũng không biết, chính là, hắn và nàng cùng đi qua một đoạn đường gian nan buồn
chán, đúng vậy, từ giờ trở đi, hy vọng mọi chuyện cứ như vậy mà chậm rãi trôi qua.
Nàng chưa từng nói với hắn vì sao nàng lại thích những vật có liên quan đến lụa đỏ như vậy, vải dệt lụa đỏ, đèn lồng lụa đỏ, túi hương
lụa đỏ.
Cha qua đời rất sớm, ông từng mua cho nương một tấm lụa đỏ mỏng manh, những lúc nương nhớ đến cha, người liền lấy ra ngắm
nhìn, vừa khóc lại vừa cười, cứ như vậy mà cha vĩnh viễn ở lại trong tim của nương.
Hắn chưa từng tặng nàng lụa đỏ, nhưng nàng đã có một chiếc đèn lồng lụa đỏ ưa thích, trong bóng đêm ánh sáng trong vắt như nước,
có nét dịu dàng cũng có phần ấm áp.
Nàng chưa từng nghĩ muốn hắn tặng cho nàng vật gì, nàng không muốn cũng như nương, chỉ có thể dùng đồ vật để hoài niệm.
Nàng chỉ muốn hắn ở bên cạnh nàng, hắn ở trong lòng nàng, còn nàng cũng ở bên cạnh hắn, cũng ở trong lòng hắn.
Hắn vĩnh viễn cũng không biết, khi hắn nói với nàng "Ta ở đây, nàng không phải sợ" thì trong lòng nàng có loại cảm giác thế nào.
Trong khoảnh khắc đó, thật sự nàng cảm thấy, nàng không sợ bất cứ điều gì.
Xe ngựa vẫn chậm rãi đi trên con đường lớn bằng phẳng, bầu trời cuối thu quang đãng rộng mở, xanh thẵm thật đẹp.
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