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Giới thiệu:
Ân ân - oán oán, âm - dương luân hồi, mọi chuyện quỷ dị bắt đầu xuất
hiện từ một người ĐÀN BÀ ĐIÊN.

Bà nội vì chuyện nối dõi tông đường mà “nhặt” một người đàn bà điên về
gả cho cha tôi. Người đàn bà điên đó chính là mẹ tôi. Nhưng vì một số
chuyện mà người ta dị nghị tôi là con trai của ông nội chứ không phải
người tôi đang gọi là cha. Mười năm sau, mẹ tôi bị đánh đến chết, kẻ thù
tìm tới tận nhà “tặng” cho gia đình tôi năm cái quan tài màu đỏ thẫm, bên
trên dùng máu tươi viết tên của từng người trong nhà từ ông bà nội, đến
bố mẹ tôi và cả tôi cũng không thoát.

Kể từ đó, một loạt những chuyện khủng khiếp xảy đến với gia đình tôi,
từng người ra đi một cách rùng rợn. Vì báo thù, tôi đã bước chân vào
hành trình tu đạo, trở thành người chuyên đi lại giữa âm dương. Bách quỷ
vây thôn, Quan tài nơi đáy nước, Thuyền giấy đưa ma, Người nuôi cổ
trùng, Vu bà Miêu Cương, Đấu pháp Trung Thái, Côn Luân thần bí, Xà
tiên hồ yêu... Đây là những bí ẩn mà khi đi lại giữa hai giới tôi đã tìm
được lời giải đáp. Một khi gia nhập đạo môn sẽ cả đời tru ma diệt quái...
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Chương 1: Thước mực* trấn tà
Nguồn: EbookTruyen.VN

Nghĩ tới cảnh nhà nghèo, cha tôi không lấy nổi một người vợ, lúc đó bà
nội bèn nảy ra một ý. Bà kéo mẹ tôi về nhà cho bằng được, sau đó nhốt lại
trong phòng, bảo cha tôi mau chóng đi vào động phòng, có gì sinh lấy
một đứa nối dõi tông đường.

Vừa hay đêm đó, ông nội tôi đi sửa mộ cho người ta mới về, nhìn thấy
ngọc bội mà mẹ tôi đeo trên cổ, ông lập tức không đồng ý. Ông bảo nhà
họ Lý không có cái phúc này, còn bảo bà nội mau chóng đưa mẹ tôi đi,
nếu không cả nhà sẽ bị hại chết.

Nhưng bà nội tôi chết sống không chịu, còn mắng ông nội là vô dụng, làm
cái nghề thợ sửa mộ, nghèo tới nỗi ngay cả con trai mình cũng không có
tiền lấy vợ. Nếu nhà họ Lý tuyệt đường hương khói, bà thà đập đầu chết
trước mộ tổ tiên cho xong.

Lời của bà nội thực sự làm tổn thương lòng tự trọng của ông nội. Ông thở
dài, cũng không nói gì thêm nữa, chỉ lẳng lặng gọi cha tôi đi ra ngoài nhà,
nghiêm giọng cảnh cáo cha tôi, nếu muốn sống thì đừng có đụng vào mẹ
tôi.

Nhưng điều quái lạ là, từ sau đó, ông nội không còn đi sửa mộ cho người
ta nữa. Ngày ngày, ông ở nhà chỉ để trông chừng mẹ tôi, không cho cha
tôi vào phòng. Nhưng bản thân ông thì lại hay lui tới phòng đó, mà đã vào
là phải rất lâu sau mới đi ra, mỗi lần đi ra tuy ông lộ rõ vẻ mệt mỏi, nhưng
trên gương mặt lại là nụ cười rất vui vẻ.

Lúc đó, bà nội bận rộn sắp xếp mọi chuyện, lựa chọn ngày tốt rồi mời bà
con chòm xóm tới ăn cỗ. Đêm hôm ấy, ông nội cũng không có cách nào
ngăn cản, chỉ có thể mở to mắt nhìn cha tôi đi vào động phòng.

Ông nội đã đứng ngoài cửa phòng suốt cả một đêm.



Chẳng bao lâu sau, mẹ tôi mang thai, tôi được sinh ra đúng ngày mùng
chín tháng chín, ông nội bèn đặt tên cho tôi là Lý Sơ Cửu.

Cả nhà đều cho rằng lời cảnh cáo của ông nội chỉ là nói mò mà thôi,
nhưng không ngờ, lúc tôi mười tuổi, rốt cuộc cũng đã có chuyện xảy ra.

Khi tôi dần lớn lên, người trong thôn cũng bắt đầu bàn tán xôn xao
chuyện nhà chúng tôi, nói là mặt mũi tôi không giống cha tôi tý nào, còn
nói tôi là anh em ruột với cha tôi mới đúng.

Mọi người càng lúc càng bàn tán sau lưng nhà chúng tôi nhiều hơn, còn
mắng nhà họ Lý chúng tôi không biết xấu hổ. Cha tôi bị mắng cho không
ngẩng mặt lên được, uống say rồi liền làm loạn. Cha tôi dắt theo đám bạn
bè vô lại của mình về nhà, nói là phải dạy cho mẹ tôi một bài học. Cha tôi
đã đánh đập mẹ tôi suốt một tiếng đồng hồ, phải cho tới khi mẹ tôi khóc
không ra tiếng nữa mới thôi.

Tôi trốn trong chăn khóc mãi, cũng không dám chui ra nhìn xem mẹ tôi
thế nào vì sợ cha tôi đánh cả tôi. Khóc mệt rồi, tôi mơ màng ngủ thiếp đi.

Hôm sau, trời còn chưa sáng tôi đã nghe thấy tiếng quát mắng của ông
nội: “Lý lão nhị, cái thằng trời đánh thánh vật, mày đúng là ăn gan hùm
mật gấu rồi, mày định hại chết cả nhà à?”

Tiếng quát mắng của ông nội khiến tôi giật mình tỉnh lại. Chờ khi tôi bò
xuống khỏi giường thì đã thấy ông nội tôi đang đứng ngay cửa phòng mẹ
tôi, tức giận tới run người.

Mà xác của mẹ tôi thì đang treo lủng lẳng ngay dưới xà nhà. Hai bàn chân
duỗi thẳng cẳng, cái xác còn thỉnh thoảng đung đưa qua lại.

Lúc ấy tôi còn nhỏ, không biết cái gọi là sự thống khổ của sinh ly tử biệt.
Bình thường đều là bà nội chăm tôi, cho nên cảm tình giữa tôi và mẹ cũng
không sâu sắc. Nhưng khi thấy vết bầm trên mặt cùng với cánh tay của
mẹ, tôi vẫn thấy sống mũi cay xè, khóc òa thành tiếng.

Ông nội không biết tôi đứng ngay sau lưng, lúc này mới quay đầu lại nhìn
tôi, nhíu chặt chân mày, sau đó ngồi xổm xuống an ủi tôi, “Sơ Cửu, không
khóc, cháu là đàn ông.”



Tôi không hiểu thế nào là đàn ông, chỉ “vâng” một tiếng, lau nước mắt,
ngẩng đầu nhìn xác của mẹ tôi. Hai mắt của mẹ tôi mở to, tia máu trong
con ngươi đều biến thành màu xanh.

Ông nội tôi đã đi tìm cái ghế, đứng lên đó cầm dao cắt đứt dây thừng, ôm
xác mẹ tôi bỏ luôn vào trong quan tài. Ở nông thôn, hầu hết mọi nhà đều
chuẩn bị sẵn quan tài cho người già. Quan tài của bà nội tôi hơi nhỏ nên
ông nội đã phải dùng quan tài của mình.

Sau khi đặt xác của mẹ tôi vào trong quan tài, ông nội châm một ngọn
đèn dầu đặt ở phía dưới quan tài, cuối cùng đốt ba nén nhang, quỳ xuống
trước quan tài của mẹ tôi, dập đầu lạy ba cái, sau đó ông lẩm bẩm: “Mẹ
Sơ Cửu, là Lý gia tôi có lỗi với cô. Tôi biết quá khứ của cô, nhưng tôi
không có cách nào giúp được cô, tôi đã cố hết sức rồi. Xin cô nể mặt Sơ
Cửu, tha cho Lý lão nhị và bạn già tôi một mạng. Buông bỏ oán niệm,
sớm ngày vào luân hồi đầu thai, đi tới chỗ mà cô nên đi.”

Vừa nói xong, ông nội cắm nhang vào khe hở của nắp quan tài. Sau đó
ông dặn dò tôi làm giúp ông mấy việc. Lúc này, bà nội tôi đã tức giận trở
về nhà mẹ đẻ vì những lời đồn đại của người trong thôn, mà cha tôi cũng
chẳng biết đi đâu chưa về.

Ông nội ra ổ gà bắt một con gà trống đen xì rất to, rồi ông bảo tôi cầm lấy
cái mực tàu của ông, đoạn ông cầm con dao cắt một nhát trên cổ con gà,
tôi cầm mực tàu hứng lấy máu gà chảy ra.

Mãi cho đến khi có máu chảy tràn ra, ông nội mới bảo tôi đứng ở bên
cạnh quan tài, cầm lấy đầu sợi dây của mực tàu, còn ông nội đứng ở đầu
bên kia, cầm dây mực bắt đầu nảy mực tàu phía trên quan tài.

Mỗi một lần nảy, trên bề mặt quan tài lại xuất hiện một đường kẻ máu.
Ước chừng mười phút sau, bề mặt quan tài đã chằng chịt các đường kẻ
máu.

Những đường kẻ này giăng kín khắp bề mặt, trông hệt như một cái lưới
màu đỏ, bao trùm cả quan tài.

Tôi nhìn mà không khỏi sợ hãi, bèn hỏi: “Ông nội, có phải mẹ cháu xảy
ra chuyện gì rồi không?”



“Sơ Cửu, ông nội làm thế này là để bảo vệ mẹ cháu. Khi còn sống, ông
không thể bảo vệ được mẹ cháu, giờ mẹ cháu chết rồi, ông không thể để
cho mẹ cháu bị thương nữa.” Tôi nhìn thấy hai mắt ông nội đã ngấn lệ.

Tôi không tài nào hiểu được lời của ông nội, chỉ “vâng” một tiếng. Ngay
sau đó, ông nội gọi điện báo cho bà nội tôi biết chuyện, rồi bảo bà mau
chóng trở về nhà. Gọi điện xong, ông bảo tôi quỳ xuống trước quan tài,
không được đứng lên.

Dặn dò xong rồi, ông lại đi ra ngoài gọi người. Ông nội gọi mấy chú bác
trong họ tới bê hộ quan tài lên núi. Nhưng ông nội lại nói với họ rằng, mẹ
tôi có vấn đề về thần kinh nên đã thắt cổ tự tử, còn bảo bọn họ không
muốn làm gì quá dềnh dàng, ngay cả cúng bái cũng miễn, tranh thủ ngay
trong đêm đưa lên núi chôn luôn.

Mấy chú bác này đều rất kính trọng ông nội tôi, bởi vậy cũng nghe theo
lời ông nói. Ông nội lấy một gói thuốc lá ra, còn có cả hai bình rượu cao
lương, dặn bọn họ ở lại canh quan tài hộ ông, chờ điện thoại của ông.
Điện thoại vừa đổ chuông một cái là vác quan tài của mẹ tôi ra phía sau
núi.

Sau đó, ông nội tôi vác cuốc, xẻng và dắt theo tôi đi đến phía sau núi.
Ông nội không đi kiếm thầy phong thủy để xem huyệt hộ, mà dùng luôn
mộ của ông.

Đến chỗ mộ rồi, ông nội châm hương cắm ở bốn góc, mỗi góc ba nén, sau
đó còn đốt ít tiền giấy.

“Đào đất lập mộ mới, hiếu tử cuốc ba cuốc. Sơ Cửu, quỳ xuống giữa mồ,
cuốc đằng sau ba cuốc!” Đang lúc tôi thấy tò mò, ông nội đột ngột gọi tôi
một tiếng rất to, tôi giật mình tới nỗi thót cả tim. Tôi quỳ xuống đất, cầm
cuốc cuốc đất.

Tôi tay yếu, cuốc ba cuốc mà chỉ được một cái hố to chừng cái bát.

Ngay sau đó, ông nội lại lấy ra một cái bát từ trong túi, trong bát có cả thịt
sống và cơm gạo tẻ. Tôi thấy ông nội đặt cái bát vào cái hố mà tôi vừa
đào, cứ một lúc lại nhìn mấy cây nhang, một lúc lại nhìn cái bát.



Tôi rất tò mò nhưng cũng không nói gì. Song chỉ chốc lát sau, tôi đã nhận
ra có điều bất thường, đó là nhang ở bốn góc đều cháy giống nhau, hai
cây nhang ở hai bên cháy rất nhanh, còn cây ở giữa thì cháy cực kỳ chậm.

Hơn nữa, từ cái hố mà tôi đã đào, có rất nhiều mối bò ra, giống như là bọn
chúng bị cái gì đó dọa, sợ hãi chạy trốn ra bốn phương tám hướng.

Tôi thấy sắc mặt ông nội lập tức trở nên tái nhợt, mày nhíu chặt, miệng
lẩm bẩm: “Quỷ châm hương, kỵ hai ngắn một dài, cơm cúng thì kỵ sâu
kiến không ăn. Mẹ Sơ Cửu à, cô thế này là muốn cho nhà họ Lý chúng tôi
tuyệt hậu sao? Hầy! Tự làm bậy, không thể sống, ta cũng không lo lắng
được nhiều đến vậy nữa.”

Ông nội cắn răng, dứt khoát cầm cuốc lên bắt đầu đào. Tôi thấy ông đào
rất vất vả, cũng cầm cái xẻng lên hỗ trợ.

Trong lúc đào, ông nội không nói lấy một câu nào.

Chờ khi hai ông cháu tôi đào huyệt xong thì cũng đã là xế chiều. Ông nội
nghỉ ngơi một thoáng, lại nhảy xuống huyệt, rải gạo đỏ (gạo lứt) đã được
ngâm trong chu sa* ở dưới đáy huyệt.

(*)Chu sa, hay thần sa, đan sa, xích đan, cống sa, là các tên gọi dành cho
loại khoáng vật cinnabarit của thủy ngân sẵn có trong tự nhiên, có màu
đỏ. Thành phần chính của nó là sulfua thủy ngân (II).

Ông nội chuyên giúp người ta tu sửa mộ, đây là nghề kiếm sống của ông,
bởi vậy tốc độ thực hiện cũng rất nhanh, chẳng mấy chốc ông đã rải gạo
thành một hình rất kỳ quái. Tôi không nhìn ra đó là hình gì, chỉ biết cái
hình này hay được các thầy ở trong thôn vẽ lúc làm lễ cúng bái.

Chờ đến lúc làm xong hết thảy, ông nội đã mệt tới nỗi ngồi bệt dưới đất,
thở dốc. Tôi ngồi ở bên cạnh ông, không dám nói lời nào.

Chờ tới tám giờ tối, ông nội mới gọi điện thoại cho bác Cả, để bọn họ
khiêng quan tài lên núi hạ táng.

Nhưng vừa mới cúp điện thoại chưa được mấy phút, bên kia đã gọi trở lại.
Điện thoại mà ông nội dùng là đời cũ, loa rất to. Ông nội vừa ấn nút nghe,
tiếng nói đầy hoảng sợ của bác Cả đã vang lên: “Ông Ba, chúng cháu



không tài nào khiêng nổi quan tài lên. Mười người rồi mà vẫn không ăn
thua. Hay là vợ của thằng Hai không muốn đi hả ông?”

------oOo------



Chương 2: Thi khí hút quan tài
Nguồn: EbookTruyen.VN

“Vâng! Ông Ba, ông nhanh lên đấy.” Bác Cả nói được câu thì cúp điện
thoại luôn.

Ông nội thở dài, kéo tôi chạy xuống núi. Trong lòng tôi cũng thấy tò mò,
không nhịn được bèn hỏi: “Ông nội, rốt cuộc mẹ cháu làm sao vậy ạ?”

“Hầy!” Ông nội lại thở dài, nhìn tôi do dự, như thể muốn nói lại thôi.
Nhưng cuối cùng ông vẫn nói ra, “Sơ Cửu, mẹ cháu đã bị thằng cha súc
sinh của cháu hại chết. Bình thường bà nội của cháu cũng đối xử không
tốt với mẹ cháu, không đánh thì lại chửi. Mà người treo cổ chết có oán
khí nặng nề nhất, là nhà họ Lý chúng ta có lỗi với mẹ cháu. Ông lo rằng
mẹ cháu sẽ trở về lấy mạng người trong nhà nên mới dùng cách này để
tiễn mẹ cháu đi. Nhưng mà ông thực sự không ngờ, mẹ cháu lại có oán
khí nặng nề đến vậy, hoàn toàn không muốn rời đi.”

Trước tôi còn không thấy sợ gì cả, giờ nghe ông nội nói xong, trong lòng
cũng bắt đầu nao núng. Tôi cũng không hỏi tiếp, chỉ bám sát theo sau
lưng ông.

Chỉ chốc lát sau, hai ông cháu đã về đến thôn. Người trong thôn hay đi
ngủ sớm, mà giờ lại đang vụ mùa nên cũng ít người đi chơi nhà người
khác.

Ông nội gõ cửa, bác Cả nghe được là tiếng của ông nội bèn mở cửa ngay.

Tôi thấy mấy chú bác được ông nội nhờ khiêng quan tài đều đã đứng hết
ngoài sân. Thấy ông nội tôi về, mọi người vây quanh hết lại.

Tôi nhìn về phía quan tài của mẹ tôi, phía trên quan tài đã có năm sợi dây
thừng với năm cái đòn khiêng.



“Ông Ba, rốt cuộc thì chuyện là thế nào?” Bác Cả lên tiếng đầu tiên, ông
nội khoát tay, đi thẳng về phía quan tài. Ông châm ba nén nhang, lạy quan
tài rồi nói: “Mẹ Sơ Cửu à, xin cô nể mặt thằng bé mà yên tâm đi thôi.
Thằng bé còn nhỏ, cô vẫn muốn nó đi theo cô sao? Lão Lý đầu tôi tôn
trọng cô, nhưng nếu cô cứ quyết theo ý mình, vậy tôi cũng không phải
người dễ đối phó đâu.”

Lúc ông nội nói chuyện, tất cả mọi người đều nhìn ông, ai nấy sợ hãi ra
mặt nhưng cũng không có mở miệng bảo đi về, cứ vậy mà đứng chen
chúc một chỗ nhìn chăm chăm.

Ông nội tôi nói xong, lại cắm ba nén nhang trong tay vào khe hở trên đầu
quan tài. Nhưng nhìn lại thì cũng rất quái dị, ba nén nhang cắm xong, đột
nhiên bị rụt vào trong mất nửa.

Cái cảnh tượng quỷ dị này khiến mọi người đều tái mét mặt mày. Nhưng
ông nội tôi lại thở phào trông rất nhẹ nhõm, sau rồi ông phất tay bảo:
“Không sao nữa rồi, khiêng lên thôi.”

Vào lúc này, ai nấy đều đã sợ tới mức, không biết phải làm sao nữa. Nghe
ông nội tôi ra lệnh cái, mấy chú bác mới hoàn hồn, sợ hãi nhìn nhau,
không ai dám bước tới.

“Sợ cái đếch gì chứ? Tôi đây không làm gì thẹn với lòng, cũng không sợ
quỷ gõ cửa, để tôi đây tới trước cho.” Bác Cả gan nhất, nói xong liền đi
thẳng tới bên cạnh quan tài.

Thấy bác Cả đã đi rồi, mấy chú mấy bác còn lại cũng lục tục đi theo. Mọi
người đứng chỉnh tề hai bên, mỗi bên năm người.

Bọn họ đặt đòn khiêng lên vai, đứng trung bình tấn, một tay chống gối, tất
cả đều nhìn ông nội tôi, chờ ông ra lệnh.

Ông nội cắn răng, gật đầu, mở miệng nói: “Người âm lên đường, tiểu quỷ
tránh xa, xuống mồ vi an, phúc cho con cháu. Lên!”

Ông nội vừa hô, mấy chú mấy bác đều gồng mình đến nỗi gân xanh hằn
rõ trên cổ. Tôi không hiểu bọn họ lấy sức nhiều tới đâu mà đến rắm cũng
phọt cả ra vậy.



Nhưng lần này lấy sức hơi quá, quan tài bị xốc thẳng lên quá đột ngột nên
lắc lư một hồi. Lúc trước mười người bọn họ cũng không khiêng lên nổi
chiếc quan tài này, vậy mà giờ lại khiêng lên rất dễ dàng, như thể không
tốn tý sức lực nào.

Đám người bác Cả nhìn nhau, trong lòng vừa nghi ngờ rồi lại vừa sợ hãi,
ai cũng không dám mở miệng hỏi.

Còn ông nội thì vẫn bình tĩnh đi dẫn đường ở đằng trước, còn không quên
nhắc nhở: “Nhớ kỹ, khi đã khiêng quan tài lên rồi thì tuyệt đối không
được để nó chạm đất nữa! Nếu không, người khiêng quan tài sẽ xui xẻo
cả đời.”

Sau đó ông nội bảo tôi đi ra mở cổng, nhưng tôi còn chưa kịp mở thì cổng
đã bị người ta đạp mở.

Là cha tôi, cùng với đám bạn xấu của ông.

Tất cả mọi người còn chưa kịp phản ứng thì đã nghe thấy tiếng “phựt”
vang lên liên tiếp, năm sợi dây thừng đều đồng loạt bị đứt.

Cả năm sợi dây thừng to bằng ngón tay cái của người trưởng thành đều
đứt hết.

Quan tài của mẹ tôi rơi xuống đất cái rầm, khiến bụi đất trên sàn nhà bị
thổi bay. Bác Cả với mấy chú bác khác đã sợ tới mức ngồi ngã ra đất,
không ngừng lùi về phía sau.

“Quan tài rơi xuống đất, cả nhà phải chết!” Sắc mặt ông nội thoắt cái
trắng bệch, ông quay sang trừng cha tôi, bước lại túm chặt lấy cổ áo của
ông ta, quạt cho cha tôi hai cái tát, miệng mắng: “Thằng súc sinh, mày
muốn hại chết chúng tao à? Mẹ Sơ Cửu hận mày như vậy, thế mà mày
còn dám về nhà? Giờ thì hay rồi, cô ta nhìn thấy mày sẽ càng không có
chuyện rời khỏi đây nữa. Tao, tao chỉ muốn đánh chết mày thôi, cái thằng
khốn kiếp.”

Ông nội tức giận đùng đùng, cha tôi thì bị tát đến sửng sốt, gương mặt
sưng đỏ, hiện rõ hai dấu bàn tay. Cha tôi nhìn chiếc quan tài rơi trên mặt
đất, rồi lại nhìn sang ông nội tôi, sau đó đột ngột cười mỉa mai: “Đúng
vậy, ông ngủ con dâu ông, cắm sừng lên đầu tôi, giờ ông còn định đánh



chết tôi. Ông đánh đi, đánh chết tôi rồi sẽ không có ai ngăn cản ông
phóng túng nữa. Ha ha ha...”

Cha tôi như là đã hoàn toàn phát điên, còn ông nội thì tức giận đến trợn
trừng mắt. Ông túm lấy cổ áo cha tôi, quát: “Được, hôm nay tao sẽ đánh
chết mày luôn.”

Ông nội đã giơ tay lên rồi, nhưng cuối cùng cũng không có giáng xuống,
mà ông chỉ đẩy cha tôi ra, quát: “Cút sang nhà của mẹ mày đi, trước đầu
thất đừng có trở về, không thì đừng trách tao không nhận mày. Mày làm
nghiệt, tao trả thay mày, cút!”

Nói cho cùng cha tôi vẫn rất sợ ông nội tôi. Bị ông nội tôi quát một tràng
xong, cha tôi lồm cồm bò dậy, rời đi cùng đám bạn bè của cha tôi.

Cha tôi chạy, ông nội hít một hơi thật sâu, cố gắng kìm nén cơn giận
xuống, quay sang nói với các chú các bác: “Hôm nay cảm ơn mấy đứa đã
tới giúp bác. Bác chỉ xin mấy đứa nể mặt bác, không nói chuyện này ra
ngoài, đừng để người trong thôn bị kinh hãi.”

Các chú các bác còn chưa kịp hoàn hồn, giờ nghe ông nội cho đi, bọn họ
lập tức chạy hết ra ngoài, không khác gì ong vỡ tổ, chỉ còn lại bác Cả và
chú Tư không đi.

Ông nội tôi thấy hai người không đi cũng khá là sửng sốt, nhưng rồi ông
bật cười, nói lời đầy cảm kích: “Bác thay Sơ Cửu cảm ơn hai đứa, xin
nhận của bác một lạy!”

Ông nội đang định quỳ xuống thì đã được bác Cả với chú Tư đỡ dậy, cả
hai luôn mồm nói không dám nhận, sẽ tổn thọ mất.

Bác Cả hỏi tiếp luôn: “Ông Ba, cháu hiểu là ông đã làm nghề này thì
nhiều ít cũng biết mấy thứ. Cháu sợ là nguyện vọng của mẹ Sơ Cửu chưa
xong nên cô ấy không muốn đi, ông Ba định làm thế nào đây?”

“Bác cũng chưa biết!” Ông nội chán nản lắc đầu, nhưng vẫn không chịu
nói ra sự thật rằng cha tôi đã giết chết mẹ tôi, ông chỉ nhìn quan tài rồi
nói: “Mẹ Sơ Cửu chắc chắn phải được an táng, hiện giờ ngay cả quan tài
cũng đã rơi chạm đất. Nếu còn không để cho con bé được an táng, nó
chắc chắn sẽ hại người. Nếu nó thực sự không muốn đi, cái thân già này



đành cõng nó đi an táng vậy.”

Ông nội nói xong, run run hai tay đẩy nắp quan tài, định cõng xác mẹ tôi
ra. Nhưng ông nội đẩy mãi mà nắp quan tài vẫn nguyên tại chỗ không
chịu nhúc nhích, giống như bị hút chặt vào với thân quan tài vậy.

Bác Cả thấy thế, vội vàng chạy tới cùng với chú Tư đẩy phụ ông nội tôi.
Ba người cùng đẩy thật mạnh, nhưng nghẹn đỏ mặt rồi mà nắp quan tài
vẫn không hề xê xích tý nào.

“Thi khí hút quan tài, đây là điềm đại hung!” Sắc mặt ông nội đã xanh
mét, cả người lảo đảo ngã ra sau. Đột nhiên ông nội chạy tới gian giữa,
cầm một chiếc đèn dầu với bình hương ra, đặt đằng trước quan tài, rồi dặn
dò tôi: “Sơ Cửu, cháu trông chừng quan tài của mẹ cháu. Trông cây đèn
cho cẩn thận, tuyệt đối không được để cho đèn tắt. Không phải sợ, cháu là
đàn ông rồi.”

Nói xong, ông nội không chờ tôi mở miệng đã lại quay sang nói với bác
Cả và chú tư: “Thằng tư, mày chạy máy kéo ra đây. Còn Đại Ngưu, mày
đi theo bác, chúng ta đi ngay trong đêm lên trên thị trấn tìm người chuyên
làm vàng mã, chúng ta phải tiễn mẹ Sơ Cửu đi cho bằng được.”

“Được.”

Ba người vừa đi, tôi liền kiếm một cái ghế ra ngồi canh quan tài của mẹ
tôi. Trong gian giữa thắp đèn, nhưng tôi không dám nhìn quan tài, bèn
ngồi quay lưng về phía quan tài, chờ mọi người trở về.

Nhưng đợi mãi mà vẫn chưa có ai quay về. Tôi buồn ngủ lắm rồi, thấy
đèn không bị tắt, bèn ôm chặt đầu gối ngủ.

Tôi cũng không biết tôi đã ngủ bao lâu, chỉ bỗng dưng cảm thấy sau lưng
lạnh lẽo, tôi rùng mình tỉnh lại.

Tôi vừa mở mắt ra, lập tức thét lên vì quá sợ hãi, cả người ngã khỏi ghế,
rơi bộp xuống đất. Tôi quên cả đau, chỉ biết đờ đẫn nhìn cảnh tượng trước
mắt.

Mẹ tôi, ngay lúc này, đang đứng ngay trước mặt tôi. Tóc mẹ tôi rủ xuống,
sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, tôi còn thấy được cả vết bầm tím do cha



tôi đánh để lại. Mẹ tôi mở to hai mắt, trong đó toàn là tia máu. Bà nhìn tôi
chằm chằm, không hề chớp mắt.

Hình như mẹ tôi đang lau nước mắt, dù rằng tôi không nghe thấy một
tiếng khóc nào, nhưng tôi có cảm giác rằng mẹ tôi đang rất đau lòng.

“Sơ Cửu, mau đi theo mẹ, đi theo mẹ thì con mới sống sót được...” Ngay
lúc tôi sợ tới nỗi không nói thành lời, bỗng mẹ tôi mở miệng. Giọng nói
của bà âm trầm, phiêu hốt, như là có tiếng vọng lại, tôi không khỏi toát
mồ hôi lạnh.

Mẹ tôi còn chìa tay ra trước mặt tôi, định kéo tôi đi. Tôi sợ hãi, không
ngừng lắc đầu, lùi lại đằng sau, vừa khóc vừa nói: “Mẹ, mẹ đừng hại con,
con không đi...”

“Rầm!”

Gần như là đúng vào lúc này, cánh cổng đột ngột bị gió thổi mở toang ra.
Tôi không hề nhìn thấy ai, chỉ cảm nhận được một cơn gió lạnh lẽo thổi
vào, mang theo sương mù và lá khô, hoàn toàn không thấy rõ được cái gì.

Tôi dụi mắt, lúc này mới thấy có một người đứng ngay cổng, chính là chú
Tư của tôi. Hình như chú ấy đứng không vững, cả người cứ lắc lư qua trái
qua phải, đầu thì cúi gằm xuống. Tôi còn nghe thấy tiếng nước mưa nhỏ
xuống tí tách.

Tôi nhìn kỹ lại thì mới thấy, trong tay chú ấy cầm theo một chiếc búa bổ
củi! Tôi giật nảy mình, chờ khi tôi quay đầu lại thì đã chẳng thấy mẹ tôi
đâu, còn chiếc đèn dầu ở phía trước quan tài cũng đã tắt từ khi nào không
hay.

------oOo------



Chương 3: Chiếc quan tài đỏ tươi
Nguồn: EbookTruyen.VN

Cảnh tượng trước mắt mơ hồ vô cùng, đợi đến khi đám sương mù thổi
vào ban nãy tan bớt đi, tôi mới thấy rõ tình trạng của chú Tư.

Ngay lập tức, tôi sợ đến mức trán vã mồ hôi lạnh.

Bởi vì lúc này, chú Tư không phải đang lắc lư người, mà là đang nhảy
tưng tưng như cố vượt qua cái bậu cửa để vào trong nhà.

Những căn nhà cũ ở nông thôn đều có bậu cửa, nghe nói là để tránh tà
ma. Bậu không cao lắm, ngay cả tôi cũng có thể nhảy qua một cách dễ
dàng.

Nhưng kì lạ là, chú Tư trông cường tráng là vậy, thế mà lại không nhảy
qua được bậu cửa kia. Mà chú nhảy cũng rất thấp, giống như có thứ gì đè
lên trên lưng khiến chú ấy không nhảy qua được.

Mặc kệ chú ấy nhảy mạnh đến đâu cũng vẫn không thể nhảy qua được
bậu cửa. Động tác ấy cứ lặp đi lặp lại như một cái máy, hai mũi chân cứ
đá thình thịch vào bậu cửa.

Âm thanh ấy thật khiến cho người ta gai hết cả người!

Tôi càng nhìn càng cảm thấy kì lạ, bèn dè dặt bước đến gần, hỏi: “Chú
Tư, chú làm sao thế ạ?”

Lúc bước lại gần, tôi lại nghe thấy âm thanh tí tách như tiếng mưa rơi trên
nền đất.

“Sơ Cửu, mau dìu chú đi vào!” Nào ngờ chú Tư đột nhiên ngẩng phắt đầu
lên, rồi túm chặt lấy cổ tay tôi. Tay chú lạnh như băng, khiến tôi rùng cả
mình.



Lúc tôi đang định hất tay ra, chú Tư lại mở miệng: “Cháu ra đầu thôn đợi
ông nội đi, ông ấy chắc cũng sắp về đến rồi… Mà cháu cứ dìu chú vào
trong trước đã!”

Chú Tư có vẻ rất nôn nóng, câu cuối cùng gần như là gầm lên.

Tôi đần mặt ra, ù ù cạc cạc đưa tay ra dìu chú ấy. Mà kể cũng lạ, lúc tôi
đứng trên bậu cửa dìu chú thì chú ấy lại nhảy qua bậu cửa rất nhẹ nhàng.

Sau khi đi vào, chú Tư cứ nhìn chằm chặp vào quan tài mẹ tôi, nửa cười
nửa không bước qua đó, rồi quay lưng về phía tôi nói: “Sơ Cửu, mau đi
giúp ông nội cháu đi.”

“Vâng ạ.” Tôi cũng không nghĩ ngợi gì thêm, nhảy qua bậu cửa rồi chạy
về phía đầu thôn. Nhưng dưới chân bậu cửa hình như có một vũng nước,
tôi không chú ý nên bị trượt một cái, ngã dập mông.

Tưởng là do mái hiên bị dột nước nên tôi cũng chẳng quá để tâm, xoa cái
mông xong rồi liền chạy đi tìm ông nội và mọi người.

Thôn tôi ở có tên là thôn Ma Câu, chỉ có khoảng hơn chục hộ gia đình,
nhà nào cũng nghèo rớt mùng tơi nên đều phải kiếm sống nhờ vào con
sông ở đầu thôn.

Lúc tôi chạy ra ngoài cũng là lúc gà trống bắt đầu cất tiếng gáy, mà khi tôi
vừa chạy ra khỏi thôn đã nhìn thấy có rất nhiều người đứng tụ tập ở trên
cây cầu đá, hình như là đang nhìn thứ gì đó.

Tôi còn chưa kịp đến gần thì đã bị một bà thím tay cầm cuốc nhìn thấy,
thím ấy vội vã ngăn tôi lại, nói: “Ấy, thằng bé này đến đây hóng hớt cái
gì? Có người ngã xuống dưới đấy chết, thôi mau về đi không lại bị dọa
khóc giờ.”

Thím ấy vừa nói xong thì tôi đã nhìn thấy có vài người vác một cái xác
lên, còn nghe được giọng nói đầy tiếc hận của họ: “Hầy, Lý lão tứ này tốt
bụng là vậy, sao lại bị lật máy kéo rồi ngã chết ở ngay đầu thôn chứ, máu
trên đầu còn chưa kịp khô nữa kìa.”

Lý lão tứ? Đó chẳng phải chú Tư của tôi sao? Vậy ông nội với bác Cả tôi
đâu cả rồi? Chẳng lẽ cũng bị lật xe ngã chết rồi ư?



Nghĩ đến đây tôi liền hoảng hốt, vội vã chạy về phía đám đông, đau lòng
gào khóc: “Ông nội ơi, ông đang ở đâu thế? Ông đừng có chết mà!”

Tiếng khóc của tôi khiến đám đông đều ngớ người ra, thấy tôi định nhảy
xuống dưới tìm ông nội mới vội vàng kéo tôi lại, cười khổ an ủi tôi: “Sơ
Cửu, có phải cháu bị mộng du rồi không? Ông nội cháu không có ở đây.
Phía dưới này chỉ có xác của Lý lão tứ thôi, không còn người khác nữa
đâu.”

Nghe được đáp án này, trong lòng tôi mới dễ chịu hơn được một chút,
nhưng vẫn cố chấp hỏi lại: “Chú ơi, có đúng là ông nội cháu không ở
dưới đó không ạ?”

“Chú lừa cháu làm gì? Bọn chú tìm kĩ cả rồi, chỉ có một mình Lý lão tứ
thôi.” Ông chú đang kéo tay tôi nở nụ cười, đùa: “Mau về đi không kẻo
sợ, đi đi, ngoan!”

Tôi vâng một tiếng, nhưng vừa nhìn thấy xác chú Tư được đắp áo kín
mặt, đột nhiên tôi nghĩ tới một chuyện. Cái xác trước mặt tôi là của chú
Tư, vậy người mà tôi vừa dìu vào trong nhà là ai?

Nghĩ đến đây, tôi chợt thấy cả người rét lạnh. Ông chú nhìn thấy dáng vẻ
sợ hãi của tôi còn cười nói: “Đã bảo con nít đừng có nhìn rồi, giờ mới
thấy sợ chứ gì?”

Tôi không dám nói ra, đành chạy một mạch về nhà, lúc đang chạy còn
nghe thấy tiếng bà thím gọi với lại phía sau, giọng oang oang: “Cái thằng
bé này, trên đít quần cháu có thứ gì kìa, mau quay lại đây thím phủi sạch
cho…”

Tôi nào để ý được nhiều như thế, lập tức chạy thẳng một mạch về nhà,
đẩy toang cửa ra.

Ngay sau đó, tôi nhìn thấy chú Tư đang đứng trước quan tài của mẹ tôi,
hai tay giơ cao cái rìu, bổ thật mạnh xuống, tiếng cười của chú đầy âm
trầm, quái dị: “Định trốn à, đừng có mà mơ. Mày là của tao, mày chạy
không thoát được đâu. Khà khà…”

Điệu cười đó quá mức khủng khiếp, âm trầm khiến tôi lạnh cả gáy. Mà



lúc này, nắp quan tài đã bị chú Tư bổ ra một cái lỗ toang hoác. Chẳng
chóng thì chầy cái nắp quan tài này cũng sẽ bị bổ ra thành hai khúc.

“Chú Tư, đừng!” Nhìn thấy cảnh này, tôi nào còn hơi sức đâu mà để ý
xem chú ấy có phải là người hay không nữa, tôi hốt hoảng hét toáng lên:
“Chú Tư, chú không được đụng vào quan tài của mẹ cháu, chú cút ngay!”

Tôi sợ chú Tư, không dám bước lại gần, chỉ có thể vừa khóc vừa hét lên
như thế. Nhưng chú Tư căn bản không hề để ý đến tôi, chỉ không ngừng
bổ quan tài tới tấp.

Tôi hoảng loạn đến mức muốn phát điên. Trong cơn hoảng loạn, tôi đã
nhặt một cái ghế đẩu ở bên cạnh lên định đập chú ấy. Đúng lúc đó đột
nhiên có tiếng cha tôi từ bên ngoài vọng vào, “Thằng Tư kia, mày dám
đập quan tài vợ tao, tao phải đập chết mày! Cái thằng già không vợ, thằng
biến thái chết tiệt, ngay cả xác của vợ tao mà mày cũng không tha hả?”

Lúc cha tôi xông tới, tôi nhìn thấy ông cầm theo một cây gậy gỗ, mặt thì
hầm hầm.

Chú Tư nghe thấy tiếng cha tôi chửi đã dừng động tác lại, quay đầu nhìn
cha tôi một cái rồi chạy thẳng về phía sau nhà.

Đến khi cha tôi đuổi tới nơi thì đã chẳng còn bóng dáng ai ở đó nữa,
nhưng cha tôi vẫn cứ tiếp tục mắng: “Nếu không phải do mày chạy nhanh
thì bố đây đã giết chết mày rồi.”

“Anh hai, thôi bỏ đi, an táng chị dâu cho xong đã rồi có gì nói sau, để chị
dâu nở mày nở mặt lên đường, rồi sau này tôi sẽ xử gã cho anh.” Tôi còn
chưa kịp phản ứng thì đã thấy Vương Tiểu Long đi vào.

Vương Tiểu Long này là một kẻ trong đám bạn bè lông bông của cha tôi,
thường hay nhậu nhẹt chung với ông. Tên này cũng chẳng có nghề ngỗng
gì, là một tên du côn nổi tiếng trong thôn.

Vào cái đêm mà cha tôi đánh mẹ tôi, gã chính là kẻ gào lên kích động
nhất, còn mắng mẹ tôi không biết xấu hổ đi vụng trộm với người khác. Gã
còn ra sức giục cha tôi đánh thật mạnh cho mẹ tôi biết tay.

Cho nên, cả đời này tôi cũng không tài nào quên được bộ dáng xấu xí đó



của gã.

Đến khi hoàn hồn, tôi mới nhận ra ở bên ngoài vẫn còn mấy người đang
đứng, và tất cả đều rất lạ mặt.

Nhưng rồi tôi thấy họ đang khiêng một chiếc quan tài đỏ trên vai, màu đỏ
tươi như máu, rất tinh xảo và đẹp đẽ, nhìn là biết giá không hề rẻ.

“Được, vậy tôi nghe Tiểu Long, an táng vợ tôi xong rồi có gì nói sau. Chỉ
là vất vả cho các anh em của cậu rồi, đợi xong việc rồi, nhất định tôi sẽ
mời mọi người uống rượu.” Thấy cha tôi nói năng khách sáo, Vương Tiểu
Long phẩy tay, hào sảng đáp: “Anh em chúng ta không cần phải khách
sáo thế, chị dâu đi rồi, tôi cũng không có gì để tỏ lòng cả, nên đành chọn
giúp chị ấy chiếc quan tài màu đỏ này, cho nó may mắn, cũng coi như cầu
may cho anh luôn.”

Cha tôi cảm động vỗ vai Vương Tiểu Long, sau đó ôm xác mẹ tôi từ trong
chiếc quan tài đã bị chú Tư phá hỏng lên, đặt vào trong chiếc quan tài đỏ.

Xong xuôi, cha bảo tôi dẫn đường, còn ông thì phụ trách đi đằng trước
tung tiền giấy, đám anh em của Vương Tiểu Long cũng nhận khiêng giúp
chiếc quan tài đi chôn cất.

Nhắc tới cũng lạ, sau khi mẹ tôi được đặt vào trong chiếc quan tài đỏ này
cũng không gây ra chuyện gì nữa, quan tài được nhẹ nhàng khiêng lên,
bình yên đi đến huyệt mộ đã được đào sẵn phía sau núi.

Mãi cho đến khi đắp đất xong xuôi cũng không hề xảy ra chuyện quái quỷ
gì.

Chỉ có duy nhất một chuyện hơi đáng sợ đó là lúc xuống núi tôi tự dưng
cảm thấy cổ mình lạnh buốt, giống như đang có một đôi tay vô hình đang
vuốt ve cổ của tôi vậy.

Nhưng đến khi tôi quay đầu lại, ngay cả một bóng ma cũng chẳng có, tôi
sợ mẹ không nỡ rời xa tôi, nên vội vã chạy lên phía trước xuống núi.

Sau khi chôn cất mẹ tôi xong xuôi, về đến nhà rồi mà ông nội tôi vẫn
chưa quay về. Cha tôi cũng chẳng hỏi han gì, chỉ bắt đầu thịt gà, nướng
thịt hun khói thiết đãi đám Vương Tiểu Long.



Cả một đêm không ngủ, giờ tôi đã buồn ngủ díp hết cả mắt, tôi cũng
không muốn ở chung với họ nên trở về phòng mình ngủ một giấc thẳng
cẳng.

Giấc ngủ này rất sâu, tôi ngủ một mạch đến tận sau nửa đêm, cho đến khi
đột nhiên tôi nghe được tiếng khóc âm trầm của mẹ vang lên bên tai: “Sơ
Cửu, mau đi theo mẹ, bọn họ muốn hại con…”

------oOo------
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Mà mẹ tôi không hề nhúc nhích, chỉ mở to đôi mắt màu máu đó, nhìn tôi
chằm chằm, nhưng vẻ mặt lại tựa như đang khóc, hơn nữa còn khóc rất
đau lòng.

Khi mà tôi đã bị dọa cho ngơ người thì mẹ tôi lại chầm chậm vươn tay ra
như thể muốn ôm lấy tôi. Thi thể của mẹ đã cứng đơ nên khi cánh tay
cứng ngắc đó vừa nhấc lên, tôi đã nghe thấy tiếng khớp xương xoay lạch
cạch.

Tôi sợ quá kêu “Á!” một tiếng, cũng hoàn toàn tỉnh táo, sau đó tôi hét lên:
“Mẹ, mẹ, đừng mà! Cha, cha ơi, cứu con với…”

Tôi sợ đến mức bắt đầu lắp ba lắp bắp, thậm chí nhắm tịt cả hai mắt lại.
Mãi cho đến khi nghe thấy tiếng cha tôi đạp cửa mới dám mở mắt ra.

Cha tôi vừa nhìn thấy cảnh này cũng bị dọa cho hết hồn, tỉnh luôn cả
rượu, hai chân run lẩy bẩy, luôn miệng hô: “Tôi không cố ý đánh chết cô,
là do cô cắm sừng tôi. Tôi là một thằng đàn ông, làm sao mà nhịn được
cơn tức này… Tôi…”

Thế rồi đột nhiên cha tôi nhìn thấy cửa sổ đang mở toang, trên bậu cửa sổ
còn có vết bùn đất, ông lập tức thay đổi vẻ mặt, giận dữ chửi ầm lên: “Là
thằng khốn nạn nào dọa bố mày? Đến xác vợ bố mà cũng đào lên, làm bố
mày giật cả mình, bố mày còn tưởng mụ vợ điên này đội mồ dậy nữa chứ,
mẹ nó!”

Cha tôi tưởng có người đào mộ rồi mang xác mẹ tôi về đây, đặt trên
giường tôi là để hù dọa ông.

Cha nhìn thấy tôi vẫn còn đang khóc, lại lập tức quát: “Mày khóc cái mẹ
gì, xem cái bộ dạng nhát chết của mày kìa, cũng không biết là giống ai
nữa? Dậy mau, soi đèn cho tao để tao chôn con mẹ điên của mày lại! Nếu



không người trong thôn lại có cái để mà nói bậy sau lưng.”

Từ nhỏ cha tôi đã đối xử với tôi chẳng ra gì, giống như không hề coi tôi là
con trai của ông ấy vậy, chỉ cần ông nội không ở nhà là ông ấy sẽ lôi tôi ra
mắng chửi hoặc đánh đập thậm tệ.

Tôi sợ bị cha đánh nên vội vàng lồm cồm bò dậy. Trời hãy còn chưa sáng,
lúc tôi với cha ra ngoài, mọi người trong thôn vẫn đương say giấc nồng.

Khi chúng tôi đến phía sau núi, quả nhiên nhìn thấy phần mộ của mẹ tôi
đã bị đào tung lên. Chiếc quan tài đỏ tươi kia lộ cả ra ngoài, nắp quan tài
cũng bị lật mở ra, đặt ở bên cạnh. Chiếc quan tài đỏ tươi được ánh trăng
nhàn nhạt bao trùm, trông chẳng khác gì bị người ta giội máu lên cả.

Nhìn thêm mấy lần, trong lòng tôi lại càng thấy hoảng hốt.

Cha tôi vừa lầm bầm chửi kẻ đào mộ, vừa chôn xác mẹ tôi lại như cũ. Bởi
vì là mộ mới, đất rất xốp, chẳng mấy chốc cha tôi đã chôn cất mẹ tôi xong
xuôi.

Chôn xong rồi, cha tôi quệt mồ hôi trên trán, mặt mày dữ tợn mắng: “Mai
bố mày phải bảo Tiểu Long đi điều tra mới được, xem xem là thằng nào
đào mộ mụ vợ điên của bố mày lên. Bố mà bắt được mày thì bố giết!”

Cha tôi thay đổi rồi, bởi vì lời đồn thổi trong thôn mà giờ ông đã thay đổi
đến mức không còn là ông nữa.

Sau khi về đến nhà, cha tôi đi về phòng ngủ bù. Nhưng tôi thì cứ trằn trọc
mãi không ngủ được, cũng không dám trở về phòng, đành phải bật đèn ra
nhà ngoài ngồi.

Tôi biết chuyện của mẹ tôi rất quái dị, mẹ đã xuất hiện hai lần rồi. Lần
đầu tiên là lúc chú Tư đến phá quan tài. Lần thứ hai là đêm nay, cũng
không biết làm thế nào mà mẹ tôi chui ra được khỏi mộ nữa?

Cả hai lần bà ấy đều muốn đưa tôi đi, nhưng cho dù mẹ tôi muốn quay lại
đòi mạng thì cũng không nên tìm tôi mới đúng!

Cả chú Tư nữa, người mà tôi nhìn thấy, chắc chắn không phải là người
sống.



Tôi càng nghĩ càng thấy sợ, nhưng lại không dám nói với cha tôi, chỉ
mong ngóng ông nội mau chóng quay về. Có ông nội ở đây, tôi sẽ không
sợ nữa.

Bất giác, tôi đã ngồi đến tận lúc trời hửng sáng. Cha vẫn đang ngủ say
như chết, còn tôi thì trong lòng cứ thấy buồn bực khó tả, bèn ra đầu thôn
đứng đợi ông nội.

Người trong thôn đang tất bật lo liệu chuyện hậu sự cho chú Tư. Nhà chú
Tư quá nghèo, không có tiền để mời thầy về làm lễ, nên mọi người chỉ để
một đêm, sáng sớm hôm nay đưa đi chôn cất luôn.

Đường thôn vắng vẻ, lúc tôi thất tha thất thểu đi đến đầu thôn, một thím ở
sát vách đột nhiên gọi tôi lại, len lén kéo tôi đứng sát vào một bên, sau khi
ngó nghiêng bốn phía xung quanh không có ai mới khẽ nói với tôi: “Sơ
Cửu, thím kể cho cháu chuyện này, nhưng cháu không được sợ đâu đấy
nhé?”

Lời thím ấy nói khiến tôi cũng có phần ngây ngốc, nhưng tôi vẫn cứ gật
đầu, còn vỗ ngực nói: “Thím à, thím cứ nói đi, cháu không sợ!”

“Được!” Thím ấy đè giọng xuống, bắt đầu kể: “Tối qua thím bị đau bụng
phải đi nhà xí, đúng lúc ấy thì thấy cháu chạy về hướng phía sau núi, chạy
nhanh lắm. Thím gọi cháu mấy câu mà cháu cũng chẳng trả lời. Sơ Cửu,
có phải cháu bị trúng tà rồi không?”

“Hả?”

Nghe thím ấy nói xong mà tôi ù ù cạc cạc, nhưng xem chừng thím ấy
cũng không giống như đang đùa, chẳng lẽ là tôi mộng du thật sao?

Đương lúc tôi còn đang sửng sốt, thím ấy lại nói tiếp: “Lúc thím đi nhà xí
lần thứ hai, mơ hồ nhìn thấy có một người đứng bên cạnh cửa sổ phòng
cháu, lắc la lắc lư như say rượu ấy. Thím nhìn một lúc lâu, thấy cái bóng
lưng ấy khá giống… khá giống Lý lão tứ vừa mới chết! Ban nãy Lý lão tứ
đã được đưa lên núi chôn cất rồi, cháu phải cẩn thận vào nhé, đừng để nó
bám lấy. Nếu như có nợ thằng đấy cái gì thì bảo cha cháu đốt cho nó.”

Lần này thì tôi thật sự hoảng rồi, nhưng đầu óc tôi vẫn còn khá tỉnh táo,



bởi vì tôi vẫn chưa nghĩ thông được một chuyện. Nếu như bóng người
đứng ở bên cửa sổ phòng tôi đúng là chú Tư, vậy chuyện này quả là quái
dị.

Vì sao mỗi lần chú Tư xuất hiện bên cạnh tôi thì mẹ tôi cũng sẽ xuất hiện
theo? Đã hai lần như vậy rồi.

Lúc tôi đang bàng hoàng sợ hãi, thím ấy lại nhẹ nhàng kéo tay tôi, nói đầy
xót xa: “Cháu xem bà nội cháu, mẹ cháu cũng đã chết rồi mà bà ấy vẫn
còn ở tịt bên nhà mẹ đẻ không chịu về. Người chết giống như đèn tắt, bà
ấy sao phải thù hằn với một người đã chết làm gì chứ? Chỉ khổ thân cháu,
nhìn xem người cháu bẩn chưa kìa, móng tay cũng toàn bùn đất, tay cũng
bị trầy xước rồi, mau về nhà tắm rửa đi.”

Thím ấy nói xong tôi mới để ý đến, đúng là móng tay tôi dính rất nhiều
bùn đất, đầu ngón tay còn bị trầy da.

Tôi nhớ tối qua tay tôi vẫn còn bình thường mà, sao qua một đêm mà lại
thành ra thế này? Nhất định là do nghịch đất mà ra.

Nhưng mà đất bùn màu vàng này chỉ có ở phía sau núi mới có! Chẳng lẽ
tối hôm qua tôi thật sự đã ra sau núi ư?

Tôi chào tạm biệt thím ấy mà trong lòng đầy nghi ngờ, rồi lại không
muốn đối mặt với cha tôi, nên một mình chạy ra đầu thôn đợi ông nội
quay về. Nhưng đợi đến khi mặt trời xuống núi, ông nội với bác Cả vẫn
chưa thấy đâu.

Tôi lo lắng cho họ, định nhờ cha gọi điện cho ông nội, hỏi xem tình hình
chỗ ông thế nào, nên lúc này mới đi về nhà. Vừa bước vào cửa, tôi đã
nhìn thấy cha đang ngồi ở gian giữa đợi tôi.

Tôi đang định cất tiếng gọi thì ông ấy đã đứng dậy, nói: “Đi, đi tế bái mẹ
mày với tao, để mẹ mày không quấn lấy mày nữa.”

Vẻ mặt của cha rất quái lạ, gương mặt âm trầm, sắc mặt cũng tái nhợt, tôi
vừa nhìn đã thấy sợ, sợ ông ấy nổi cáu. Tôi không dám trái lời, vâng một
tiếng rồi cùng cha đi ra ngoài.

Cha để tôi đi đằng trước, ông rọi đèn đi phía sau, lúc chúng tôi đến được



chân núi, trời đã tối hẳn.

Đúng lúc này có một ông cụ đi làm xong xuống núi về nhà, sau khi nhìn
thấy cha tôi, ông cụ ấy mở miệng cười đùa: “Lý lão nhị, gót chân bị gai
đâm à mà đi đường còn nhón gót thế hả cháu, trông chướng mắt quá thể.”

“Cút!” Không ngờ cha tôi lại quát lên với ông cụ như thế, còn thúc giục
tôi mau cái chân lên.

Lúc đó tôi cũng tò mò, bèn len lén quay đầu lại nhìn đôi chân của cha tôi
một cái, quả nhiên là đi nhón gót, thậm chí còn đi rất vững, trông như
không hề tốn sức chút nào.

Kì quái hơn là cha tôi đi đường mà tay chân lại cùng một bên, chân trái
với tay trái, chân phải với tay phải, động tác còn rất chỉnh tề.

Tôi mới đầu nhìn thấy còn suýt bật cười, nhưng nhìn thêm một lát, da đầu
tôi bắt đầu run lên.

Bởi vì càng nhìn càng thấy cha tôi không giống một người bình thường
đang đi đường, mà giống y như một con rối!

------oOo------



Chương 5: Ba cái bóng
Nguồn: EbookTruyen.VN

Tôi vừa thấy cha sa sầm mặt thì vội vàng chạy tót lên trước, kéo giãn
khoảng cách với ông. Lúc này trong lòng tôi thấy nao nao, tôi còn hỏi ra
miệng: “Cha, cha không sao chứ?”

“Tao thì bị sao được hả? Đéo cần mày quan tâm. Đi mau, đi tế bái con mẹ
điên của mày, có thế thì cả nhà mới bình an được.” Giờ nghe giọng điệu
của ông bình thường hơn nhiều. Dù thế trong lòng tôi vẫn còn sợ, song
cũng không dám hỏi tiếp.

Tôi kìm nén sự sợ hãi trong lòng, cùng cha đi tới mộ của mẹ. Trời đã tối
thui hoàn toàn, ở sau núi ngay cả một bóng ma cũng không có.

Ánh trăng rất mờ, gió núi thổi tới, khiến cây cối hai bên đường kêu xào
xạc. Những bóng cây chiếu trên mặt đất thì đong đưa theo gió giống như
những con ác quỷ đang giương nanh múa vuốt.

Tôi càng đi càng sợ, thi thoảng lặng lẽ ngoảnh đầu lại lén nhìn cha.
Nhưng ông cầm đèn pin chiếu thẳng vào người tôi, tôi vừa quay đầu lại
thì chỉ thấy chói hết cả mắt, chẳng nhìn rõ cái gì.

Chúng tôi vất vả lắm mới tới được mộ của mẹ. Cha tôi kêu tôi quỳ xuống
trước mộ, ông nói: “Dập đầu với mẹ mày, nói với nó, sau này tao sẽ đối
xử đàng hoàng với mày.”

Giọng cha tôi nghe như mấy kẻ ác trên phim vậy, căn bản không hề giống
cha ruột của tôi. Tôi rất hận ông nhưng cũng rất sợ ông, đành phải ngoan
ngoãn dập đầu lạy.

Tôi thành khẩn dập dầu, đầu chạm hẳn xuống đất, miệng thì nói: “Mẹ, Sơ
Cửu đến thăm mẹ nè. Mẹ an tâm đi đi ạ. Ông nội và cha sẽ chăm sóc con
đàng hoàng, con…”



Tôi còn chưa nói dứt câu, đột nhiên xung quanh có một trận gió lạnh nổi
lên. Trận gió này đến quá đột ngột, cuốn bay toàn bộ tiền giấy lẫn tro tàn
trên mặt đất lên trời, bay qua cả đỉnh đầu tôi.

Tôi vội vàng vùi đầu xuống, vừa khéo nhìn thấy trên mặt đất ngay bên
cạnh tôi có hai cái bóng nghiêng nghiêng kéo dài. Cộng với cái bóng của
tôi đang quỳ nữa, vừa đúng là ba cái.

Tôi vừa nhìn thấy ba cái bóng này thì giật thót tim. Ở đây chỉ có hai
người là tôi và cha, cái bóng thứ ba ở đâu ra?

Nhất là hai cái bóng nghiêng dài đó, gần như chồng lên nhau, giống như
cái bóng của một người đang ôm một người từ phía sau vậy.

Cơn gió lạnh lẽo vẫn đang thổi vù vù, khắp nơi đều là tiền giấy và tro bụi
bay tứ tung. Tôi run lẩy bẩy, mở miệng thử gọi cha tôi. Nhưng cha tôi
không hề phản ứng gì cả, cũng không ừ hử tiếng nào.

Cha tôi rất quái dị! Tôi vừa nhận ra điều này thì không dám gọi nữa, tim
đập điên cuồng loạn xạ. Tôi bất chấp tất cả quay đầu ra sau nhìn thử,
đúng lúc nhìn thấy hai cái bóng chồng lên nhau trên mặt đất đột nhiên giơ
tay lên cao, trong tay cầm cái rìu sáng quắc, trực tiếp bổ xuống đầu tôi.

Tôi nhìn cái rìu bổ xuống mà mặt mày tái mét, hoàn toàn sợ đến ngu
người, quên cả kêu gào cứu mạng, chỉ biết dựa vào bản năng của cơ thể
mà nhào sang một bên tránh. Ngay sau đó, tôi lồm cồm lăn lộn, bò trườn,
chạy trốn.

Tôi cũng không thấy rõ là mình đã tránh được cái rìu của cha như thế nào,
mà chỉ nghe thấy một tiếng vang rất chói tai. Cái rìu của cha tôi đã bổ rất
mạnh vào tấm bia .

Đá vụn vỡ ra từ tấm bia bay tứ tung, có tia lửa tóe lên, đá vụn bắn vào
mặt làm tôi đau điếng.

“Thằng con hoang kia. Hôm nay tao phải tiễn mày đi gặp mẹ mày.” Cha
tôi bổ một cú không trúng, đôi mắt độc ác trừng tôi, khuôn mặt đầy dữ
tợn, ông gào to một tiếng, lại nhấc rìu chém tôi.

Tôi đã sợ hãi đến chết điếng, cả người không còn tý sức lực nào, hoàn



toàn không biết nên trốn đi đâu, chỉ biết giơ tay che mắt, không dám đối
mặt, chờ cha cho mình một rìu đi theo mẹ.

Trong khoảnh khắc đó, cả cơ thể lẫn ý thức của tôi đã hoàn toàn mất đi tri
giác, còn mất kiểm soát mà tè ra quần.

Nhưng ngay lúc tôi cho rằng mình sắp bị cha chém chết thì cổ áo tôi bị
tóm lấy, tôi đột ngột bị người ta xách lên.

“A!!! Thằng Hai, cái thằng chó này, mày muốn chém chết hai ông cháu
tao đúng không hả?” Đầu tiên tôi nghe tiếng kêu gào thảm thiết, giây tiếp
theo đã hồi hồn, là ông nội, ông nội đến rồi!

Tôi vội vã mở mắt ra, ông nội dùng một tay bảo vệ tôi. Mà cái rìu của cha
tôi đã chém trúng vào cánh tay ông nội, vết chém rất sâu, thấy được cả
xương cốt, mà máu thì chảy ròng ròng.

“Thằng Hai, cái thằng súc sinh. Ông Ba là cha ruột của mày, Lý Sơ Cửu
là con ruột của mày đó!” Bác Cả cũng xông tới, ôm chặt cha tôi, kéo cha
tôi ra sau.

“Lão già, Lý Sơ Cửu không phải con ruột của tôi. Nó là con hoang của
ông. Lúc còn nhỏ, tôi leo cây mò tổ chim rồi bị té, ‘hòn bi’ bị đâm thủng,
không thể có con được nữa, là ông cắm sừng tôi! Tôi phải chém chết các
người. Tôi phải giết chết các người trước mộ của con đàn bà điên này!”
Cha tôi mắt đỏ au giống như đã hoàn toàn phát điên.

Sức của cha mạnh ghê hồn, có vài lần suýt thoát khỏi tay của bác Cả.

“Nó bị quỷ giẫm chân rồi, hoàn toàn bị kích thích oán hận trong lòng. Đại
Ngưu, cháu cố giữ một lát!” Ông nội buông tôi ra, vội vàng vơ lấy tàn
nhang trước bia mộ rắc lên vết thương, đau đớn tới nỗi mặt mày nhăn nhó
hết cả lại.

Nhưng ông nội nhẫn nhịn không kêu ra tiếng, sau đó ông rút dây lưng ra,
băng kín miệng vết thương. Xong xuôi, ông cắn ngón trỏ cho máu chảy
ra, tiếp theo vẽ một vòng tròn vào lòng bàn tay. Một chân ông nội liên tục
đạp mạnh xuống đất, còn miệng thì lẩm bẩm những câu như càn khôn, âm
dương gì đó.



Tôi còn chưa nghe rõ thì ông nội đã xông lên, đập tay lên trán cha tôi, in
lại một vòng đỏ bằng máu. Tôi nhận ra vòng đỏ này, là hình thái cực âm
dương.

Kể ra cũng tà môn, vòng đỏ hình thái cực âm dương vừa đập lên trán cha
tôi thì cha tôi đã từ trạng thái điên cuồng đột nhiên yên tĩnh giống như bị
điểm huyệt. Cơ thể cha tôi lắc qua lắc lại, như thể không đứng vững,
nhưng cũng không có ngã xuống.

Tiếp theo đó, phía sau cha tôi từ từ xuất hiện một cái bóng. Mà cái bóng
này dính ngay sau lưng cha. Tôi nhìn cái đã nhận ra, đó chính là hồn ma
của chú Tư!

Hai cánh tay của chú Tư đang nâng hai cánh tay của cha tôi, đầu ngón
chân luồn dưới chân cha tôi, gót chân của cha tôi giẫm lên trên mu bàn
chân của chú Tư. Hèn gì cha tôi đi đường bằng ngón chân, hóa ra là bị
hồn ma của chú Tư giẫm gót rồi.

“Thằng Tư, bác biết cái chết của con có liên quan đến bác. Nhưng con
không chịu đầu thai chuyển thế, ngược lại cứ đến hại cháu nội của bác,
hại con trai bác. Nếu bác chậm một bước thì chúng nó đã bị con hại chết
rồi. Bác cho con một cơ hội, mau mau cút ngay, nếu không con cũng
không làm ma được đâu!” Ông nội trông như hoàn toàn biến thành người
khác, giọng điệu, khí thế giống hệt của một đại hiệp chốn giang hồ. Tôi
chỉ biết ngơ ngác nhìn theo. Không ngờ, ông nội còn có chiêu này.

“Ha ha ha, không chỉ cha con các người phải chết mà cả nhà các người
đều phải chết, ông không trốn được đâu! Đầu thai? Ai nói tôi muốn đi đầu
thai? Tôi muốn tá thi hoàn hồn, tôi còn chưa chán sống!” Ai ngờ, cha tôi
lại lạnh lùng lên tiếng. Sai rồi, đây không phải giọng của cha tôi, mà là
giọng của chú Tư tôi.

Lúc chú Tư nói chuyện, tôi thấy vẻ mặt của cha rất đau đớn, thi thoảng da
mặt lại giần giật. Sắc mặt cha càng ngày càng tái mét, trên trán toàn là mồ
hôi, vòng đỏ mà ông nội tôi in lại trên trán cũng sắp nhòe mất.

Bác Cả thấy cảnh này, liên tục nhắc nhở ông nội tôi, “Ông Ba, nếu thằng
Tư vẫn không rời khỏi cơ thể thằng Hai, con sợ cơ thể thằng Hai chịu
không nổi đâu. Người bị ma nhập càng lâu, lúc tỉnh lại dễ bị ngu lắm đó!”



“Đừng lo, nó không chết được đâu.” Ông nội tôi khoát tay, không hề tỏ ra
lo lắng tí nào. Ông nội nhìn chòng chọc hồn ma của chú Tư, cười híp mắt
hỏi: “Tá thi hoàn hồn? Đây là tà thuật. Tư à, bác nhìn con lớn lên. Con
không hiểu đạo pháp, cũng không rành tà thuật. Nói đi! Là ai nói cho con
những cái này hả?”

“Một người yêu ông rồi lại hận ông! Sẽ nhanh thôi, gia đình các người sẽ
hội ngộ dưới âm tào địa phủ!” Chú Tư cười quỷ dị. Đúng lúc này, vòng
tròn màu đỏ hình thái cực âm dương trên trán cha tôi đã hoàn toàn bị mồ
hôi làm nhòe.

Thân thể cha tôi co giật dữ dội, sau đó cả người ngã mạnh xuống đất. Bác
Cả nhanh tay lẹ mắt ôm lấy cha tôi.

Chú Tư đã biến mất. Ông nội nói không cần đuổi theo, nó sẽ quay lại thôi,
trước tiên hãy đưa cha tôi về nhà rồi nói tiếp.

Trước khi đi, ông nội lại tế bái mộ mẹ tôi. Lúc ông nội cắm nhang xuống
đất, giống như đã phát hiện được thứ gì đó ở trong lòng đất. Ông quỳ
phịch xuống, cào bới mộ mẹ tôi đầy điên cuồng!!!

------oOo------



Chương 6: Đất bùn rỉ máu
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“Ông Ba, rốt cuộc ông Ba đang làm cái gì thế?” Bác Cả cũng xông tới,
định kéo ông nội tôi lại, nhưng rồi lại bị ông nội quay sang quát: “Tao
không sao, mộ mẹ Sơ Cửu bị người ta động tay động chân rồi. Hai đứa
mau lại đây đào phụ tao một tay!”

Tôi thấy vẻ mặt ông nội bình thường, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Nếu
ngay cả ông nội cũng xảy ra chuyện thì cây cột trụ trong lòng tôi cũng
hoàn toàn sụp đổ mất.

Bác Cả cũng thở phào, xoa đầu tôi, nói tôi đừng sợ, rồi đi tới giúp ông
nội.

Tôi đứng bên cạnh nhìn rất tập trung. Khi ông nội và bác Cả đã đào
xuống rất sâu, bỗng nhiên xảy ra chuyện rất tà môn. Trong cái hố vừa
được đào lên có máu tươi thấm ra, nhuộm đỏ cả bùn đất. Mùi máu tanh
nồng nặc xộc lên, làm người ta cảm thấy buồn nôn.

Ông nội chau mày, đút tay vào lần mò, ngay sau đó nhấc ra một thứ. Thứ
này có hình tròn, được quấn bằng vải lụa đỏ, và lúc này nó vẫn đang rỉ
máu.

Ông nội sững người, vội vã tháo nút buộc của tấm vải đỏ ra. Tấm vải đỏ
vừa rơi xuống, tôi sợ hãi kêu ré lên. Nếu ông nội không quát tôi thì chắc
chắn tôi đã khóc thành tiếng.

Vì thứ được quấn trong tấm vải đỏ đó, chính là một cái đầu của trẻ sơ
sinh. Vết dao chặt rất dứt khoát, thịt ở miệng vết thương đều biến thành
thịt chết, cũng đã bắt đầu thối rữa.

Phần da mặt đã bắt đầu sưng phù, hai con mắt trợn trừng, tròng trắng mắt
đều biến thành màu đỏ máu.

Đứa bé này chắc chỉ chừng mấy tháng. Tôi nhìn mà trong lòng sợ hãi,



cũng càng đau lòng.

“Ông Ba, sao cạnh mộ vợ thằng Hai lại chôn một cái đầu của trẻ sơ
sinh?” Bác Cả cũng ngạc nhiên hỏi ông nội.

Ông nội chỉ chau mày không nói, đè chặt miệng vết thương trên cánh tay,
chỉ bốn vị trí bên mộ rồi bảo bác Cả tôi tiếp tục đào.

Bác Cả vâng một tiếng, xắn tay áo bắt đầu đào. Lúc đào ở vị trí đầu tiên,
đất bùn bên trong lại thấm ra máu tươi. Tiếp tục đào xuống, quả nhiên lại
bới ra được một thứ y chang, cũng là cái gì đó được quấn bởi vải lụa đỏ.

Bác Cả vừa tháo tấm vải đỏ ra, không ngờ bên trong lại là một cánh tay
của trẻ sơ sinh.

Vừa rồi đã nhìn thấy cái đầu, nên bây giờ nhìn thấy cánh tay, tôi cũng
không có sợ lắm. Nhưng ông nội tôi vẫn không nói tiếng nào, chỉ bảo bác
Cả đào bới tiếp. Bác Cả cũng phát sợ, nhưng vẫn gắng gượng đào không
ngừng, hai tay bác cũng dính đầy máu tanh tưởi.

Chẳng bao lâu bác Cả đã đào ra thêm mấy thứ ở ba góc còn lại, đó chính
là hai cái chân và một cánh tay.

Ghép tay chân cùng với cái đầu lại với nhau là vừa được thi thể của một
đứa trẻ sơ sinh, đương nhiên không có phần mình.

“Ai mà độc ác quá thể? Chặt rời xác của một đứa trẻ, lại còn chôn bên mộ
vợ thằng Hai?” Bác Cả nhìn thi thể của đứa trẻ sơ sinh đáng thương này
mà đau lòng không thôi.

Ông nội nghiến răng, quay sang hỏi tôi: “Sơ Cửu, sau khi ông với các chú
bác đi rồi, mẹ cháu nhập thổ hạ táng như thế nào? Kể rõ ràng từng chi
tiết, không được bỏ sót cái gì hết.”

Vẻ mặt ông nội rất nghiêm túc, cũng rất nặng nề. Tôi bất giác căng thẳng,
cắn môi vâng một tiếng, rồi kể hết những việc đã gặp phải sau khi ông nội
đi rồi ra, gần như không sót một chữ.

Ông nội luôn nghiêm túc lắng nghe, vừa nghe tới đoạn Vương Tiểu Long
tặng quan tài sơn đỏ cho cha tôi, lập tức mở miệng chửi: “Cái thằng chó



Vương Tiểu Long nói tặng quan tài sơn đỏ cho cha cháu để xung hỉ. Xung
cái hỉ mẹ gì, nó muốn hại chết chúng ta mới đúng!”

Tôi với bác Cả nghệt mặt ra. Tôi nghĩ mãi vẫn không rõ, nhà chúng tôi
với Vương Tiểu Long không oán không thù, tại sao gã muốn hại chúng
tôi?

“Thông thường người ta đều dùng quan tài màu đen để hạ táng, nếu có
dùng quan tài sơn đỏ cũng là màu đỏ chu sa, mà không phải quan tài đỏ
rực như màu máu. Mẹ cháu sau khi chết đã có oán khí, quan tài màu đỏ
máu chính là thứ đại hung, có thể ngưng tụ oán khí của người chết. Oán
khí quá nặng, có thể khiến người đó không có cách nào đầu thai chuyển
thế, chẳng mấy chốc sẽ hình thành ác quỷ. Mà oán khí của trẻ sơ sinh lại
càng nặng nề, đặc biệt là kiểu trẻ sơ sinh chết thảm thế này! Chấn trụ âm
hồn của mẹ cháu bằng oán khí của trẻ sơ sinh, để mẹ cháu hấp thu từ từ
oán khí của trẻ sơ sinh. Ngày mẹ cháu phá quan tài đi ra, chính là lúc toàn
thôn chúng ta mất mạng. Cái thằng Vương Tiểu Long đúng là quá độc
ác!”

Ông nội nói rất nghiêm trọng, tôi và bác Cả nghe mà rợn tóc gáy, nhưng
cũng không biết nói gì, chỉ biết chờ ông nội quyết định.

Lúc này, hình như bác Cả nhớ ra cái gì đó, vội nói: “Ông Ba, quỷ hồn của
thằng Tư muốn hại thằng Hai với Sơ Cửu, cũng có thể nói là muốn hại cả
nhà ông Ba. Đúng lúc cái thằng Vương Tiểu Long kia lại làm ra cái thứ tà
môn này, có phải người khống chế hồn ma của thằng Tư là Vương Tiểu
Long?”

“Tao cũng không biết!” Ông nội lắc đầu, than thở: “Ầy, vậy là tao đã luôn
hiểu lầm mẹ thằng Sơ Cửu rồi. Nghe thằng bé nói thế, không phải mẹ
thằng bé có oán khí nặng nề nên quay về đòi mạng. Mà ngược lại, mẹ
thằng bé làm thế là để bảo vệ thằng bé mới đúng. Nếu tao đoán không
lầm thì người đào mộ tối hôm đó, chính là Sơ Cửu. Mẹ thằng bé bị chôn
trong quan tài sơn đỏ, biết mình không ra được, lại sợ thằng Tư hại Sơ
Cửu, nên mới bảo Sơ Cửu đào mình ra, bảo vệ Sơ Cửu một đêm. Xem ra,
chúng ta đã bị cái thằng Vương Tiểu Long kia tính kế từ lâu rồi. Cái chết
của mẹ Sơ Cửu chính là cơ hội cho thằng đó. Mà người hại chết mẹ Sơ
Cửu lại chính là cái thằng con trời đánh của tao!”

Ông nội nói tới đây thì quay sang nhìn tôi, nặng nề nói: “Sơ Cửu, mẹ



cháu là người con gái tốt. Ông nội bội phục mẹ cháu. Lúc còn sống thì
điên loạn, sau khi chết rồi mới tỉnh táo lại. Đều tại ông cả, đều tại ông hết,
sinh ra một thằng con trời phạt!”

Tôi nhìn ông nội đang rất đau khổ, nhưng cũng không biết nói gì. Mà sự
nghi hoặc trong lòng tôi cũng đã được tháo gỡ, hèn chi thím hàng xóm
nói nhìn thấy tôi đi ra sau núi vào buổi tối, hóa ra đúng là tôi đã đào mộ
mẹ mình.

Mẹ luôn muốn bảo vệ tôi. Nếu như tối hôm đó, mẹ tôi không nằm trên
giường tôi, thì e rằng chú Tư đứng ngoài cửa sổ đã hại chết tôi rồi.

Nghĩ tới mẹ, dù đã chết nhưng vẫn đang bảo vệ tôi, trong lòng tôi chua
xót, nước mắt lại rơi như mưa, nhưng tôi không khóc ra tiếng, vì ông nội
nói tôi là đàn ông.

“Ông Ba, bây giờ chúng ta phải làm thế nào đây? Mộ mẹ thằng Sơ Cửu
làm sao đây nè?” Bác Cả hỏi.

Ông nội ngẩn người một lúc, hình như đang suy nghĩ kế sách. Một hai
phút sau, ông nội mới có quyết định, ông nói: “Hai đứa bay không hiểu
những thứ này. Đây là trận pháp tà môn rất lợi hại. Lúc chôn đầu trẻ sơ
sinh xuống, trận pháp đã bắt đầu có tác dụng rồi. Cho dù bây giờ thả mẹ
Sơ Cửu ra thì nó cũng sẽ chỉ hại người. Hơn nữa, tao cũng không dám
mạo hiểm mở quan tài. Gỡ chuông cần tìm người buộc chuông. Cách duy
nhất bây giờ chính là tương kế tựu kế, giả vờ không biết gì cả, tìm Vương
Tiểu Long, vậy mới có thể phá giải được!”

Tôi nghe hiểu ý ông nội là muốn giả vờ không biết chuyện này, trực tiếp
đến tìm Vương Tiểu Long. Sau khi thương lượng xong xuôi, bác Cả lại
chôn đầu và tứ chi của trẻ sơ sinh lại như cũ.

Sau khi xong xuôi, chúng tôi mới xuống núi về nhà. Về đến nhà, bác Cả
băng bó vết thương cho ông nội, còn bảo ông nội nghỉ ngơi đàng hoàng.

Nhưng ông nội tôi sợ đêm dài lắm mộng, không nghỉ ngơi gì mà đi tìm
Vương Tiểu Long ngay trong đêm!

Cha tôi vẫn đang hôn mê, ông nội sợ chú Tư lại tìm đến, nên bảo bác Cả
ở lại trông chừng cha tôi. Sau đó, ông nội trộn chu sa với máu gà làm mực



vẽ hai lá bùa, kêu bác Cả cầm trong tay, có thể bảo vệ chúng tôi có một
đêm yên bình, trời sáng là sẽ không có chuyện gì nữa.

Tiếp đó, ông nội bảo tôi đi theo ông đi tìm Vương Tiểu Long, kẻ đầu sỏ
của mọi chuyện!

------oOo------



Chương 7: Người giấy thế mạng
Nguồn: EbookTruyen.VN

Nhà hắn ở phía đông của thôn. Thôn Ma Câu không lớn lắm, đi vài phút
là tới.

Tôi đi theo ông nội, miệng hỏi: “Ông nội, mấy ngày nay ông và bác Cả đi
đâu vậy? Còn cả chú Tư nữa, sao tối qua chú ấy lại về một mình ạ?”

Ông nội vừa đi vừa giải thích cho tôi: “Đêm đó mẹ cháu không chịu cho
mang đi chôn. Ông nghĩ nó vẫn còn oán hận bà nội và cha cháu nên mới
không chịu đi. Ông định đi tìm thợ làm vàng mã để làm hai người giấy
thế mạng cho bọn họ, sau đó đem đốt trước quan tài của mẹ cháu, để nó
buông bỏ thù hận trong lòng, đi đầu thai chuyển thế. Cũng là do ông nghĩ
nhiều quá, mẹ cháu chưa từng nghĩ tới chuyện hại bọn họ...”

Khi ông nội nói tới đây bèn cười khổ. Bản thân ông cũng không ngờ việc
ông nghĩ quá nhiều đã gây ra biết bao chuyện, còn dẫn tới cái chết của
chú Tư.

Ông nội thở dài, nói tiếp: “Khi đó, sau khi bọn ông tới thị trấn, ông lo
cháu ở nhà một mình sợ hãi nên bảo thằng Tư quay về với cháu, không
ngờ lại là hại nó. Nói tới cũng kỳ, khi bọn ông tới cửa hàng bán quan tài
tìm thợ làm vàng mã, vừa hay chủ quán không có nhà. Bọn ông đợi ở đó,
nào ngờ gia đình ở ngay bên cạnh cửa hàng quan tài có ma quấy phá. Đứa
bé mới được mấy tháng tuổi nhà họ chết mất, tối nào cũng quay về tìm
họ, cứ nằm bên giường hai người họ khóc tới sáng mới chịu đi. Khi đó,
ông nhìn thấy khí đen tụ trên đỉnh đầu người phụ nữ, sợ chết người nên đã
ra tay giúp đỡ bọn họ, cũng bởi vậy nên đã về muộn. Sau đó, bác gái của
cháu gọi điện nói thằng Tư bị tai nạn xe chết rồi, ông và bác Cả của cháu
mới vội vàng quay về.”

Tôi rất thương ông nội. Sau khi mẹ tôi treo cổ tự tử, ông vẫn luôn chạy
đôn chạy đáo, còn nữa, vết thương trên cánh tay ông nội, nếu không phải
ông chặn giúp tôi thì e là cha tôi đã chém đầu tôi thành hai.



Cứ vừa đi vừa nói như vậy, hai ông cháu tôi đã nhìn thấy căn nhà của
Vương Tiểu Long, nằm lẻ loi, trơ trọi ngay dưới chân núi. Ánh đèn bên
trong nhà rất mờ mịt, cửa khép hờ.

“Căn nhà của Vương Tiểu Long sao giống nhà người chết vậy?”

Ông nội đi tới trước cửa bèn dừng lại, lầm bầm một câu.

Tôi hỏi ông nội nhà người chết là gì, ông bèn giải thích cho tôi. Trên đời
có một loại nhà đã lâu năm, cứ tới buổi tối là cánh cửa sẽ khép một nửa,
ban ngày thì đóng im ỉm, hơn nữa còn không có bậu cửa, loại nhà như
vậy là để người chết ở. Ông còn dặn tôi sau này gặp phải thì tuyệt đối
không được tùy tiện đi vào, vào rồi sẽ khó ra.

Tôi nghe mà sợ hết hồn, vâng vâng dạ dạ, lúc này ông nội mới bước vào
trong nhà. Vừa vào căn nhà của Vương Tiểu Long, chúng tôi nhìn thấy
một chiếc bàn vuông đặt giữa nhà. Trên bàn còn có chút món nhậu đang
ăn dở, vẫn còn tỏa hơi nóng.

Chai rượu cao lương trên bàn chưa uống được bao nhiêu. Có hai bộ bát
đũa, nhìn có vẻ như hai người đang uống rượu, hơn nữa chỉ vừa mới bắt
đầu.

“Sơ Cửu, đóng cửa lại. Chắc chắn Vương Tiểu Long ở trong nhà!”

Ông nội quát lên, tôi lập tức chạy đi đóng cửa.

Nhưng cửa rất nặng, giống như vừa được thay mới, cũng không biết được
làm bằng gì, sơn màu đen xì. Tôi phải tốn nhiều sức lắm mới đóng lại
được.

“Vương Tiểu Long, mau ra đây cho tao! Mày hại cả nhà tao. Hôm nay
mày phải nói rõ ràng ra cho tao, nếu không, mày cũng không có mạng để
uống hết bữa rượu này đâu!”

Có thể thấy là ông nội rất hận tên Vương Tiểu Long này, giọng ông rất
ngang tàng.

Tiếng quát của ông nội vang vọng trong căn phòng, nhưng một hai phút



trôi qua mà vẫn chẳng có tý động tĩnh nào.

“Định trốn à? Mày trốn nổi không?”

Ông nội đạp đổ chiếc ghế đẩu, sau đó chạy vào trong căn phòng ngay bên
cạnh.

Ngôi nhà của Vương Tiểu Long không lớn, chỉ có hai gian phòng. Ông
nội kiểm tra rất nhanh, nhưng ngay cả một bóng ma cũng không thấy.

Tôi bèn hỏi: “Ông nội, có khi nào bọn họ đã phát hiện ra chúng ta nên
chạy trước rồi không ạ?”

Ông nội lắc đầu: “Không đâu, thức ăn trên bàn còn nóng, nếu bọn chúng
chạy trốn, chắc chắn ông đã gặp phải rồi. Nó vẫn còn trong phòng này,
nhất định là đã trốn vào đâu đó.”

Ông nội nói xong, bắt đầu lục tìm trong các tủ. Tôi cũng giúp một tay, tìm
trong bếp một lượt cũng không thấy gã Vương Tiểu Long kia đâu.

“Ủa, sao trên mặt đất lại có nước?”

Khi tôi định rời nhà bếp thì chẳng may đạp phải một vũng nước, suýt nữa
trượt chân.

Tôi cầm đèn pin soi qua thì nhìn thấy sau cửa có một chum nước lớn.
Trên chum nước còn đậy nắp gỗ, nước từ bên trong đang từ từ tràn ra, vừa
vặn chảy đến chân tôi.

“He he, chơi trốn tìm sao? Xem mày trốn được ở đâu!”

Tôi cười hề hề, bước lại gần, thuận tay đẩy nắp gỗ ra.

Nắp gỗ vừa bị đẩy ra, đèn pin của tôi cũng soi rọi mặt nước đang gợn
sóng lăn tăn, tôi nhìn thấy một đám bong bóng nổi lên.

“Tôi tìm được rồi nhá! Vương Tiểu Long, xem ông trốn... trốn.... Ông nội,
cứu cháu với!”

Niềm vui khi tìm thấy Vương Tiểu Long hoàn toàn biến thành sự sợ hãi.



Khi nhìn thấy Vương Tiểu Long nổi lên, tôi lập tức bị dọa cho hét ầm lên.

“Sơ Cửu...”

Ông nội nghe thấy tiếng tôi hét, lập tức lao tới. Khi nhìn thấy cảnh tượng
trong chum nước, ông cũng ngây người.

Bởi vì Vương Tiểu Long đã chết, cho nên sau khi tôi đẩy mở nắp gỗ ra,
khuôn mặt trắng bệch của gã cũng từ từ nổi lên.

Mắt gã trợn trừng, miệng há hốc, trên mặt còn có không ít bọt nước, tóc
gã trôi nổi bập bềnh theo gợn nước.

Ông nội đã kịp hoàn hồn, bèn kéo Vương Tiểu Long ra khỏi chum nước,
kiểm tra mạch đập cùng hơi thở, xác nhận gã đã chết thật.

Ông nội nghiến răng, nói: “Vương Tiểu Long chết rồi, vậy thì nó không
phải người muốn hại chết nhà chúng ta. Sau lưng nó, chắc chắn có người
khác. Nhưng rốt cuộc là ai? Sao lại giết chết được nó ngay trước khi
chúng ta tới. Phải rồi, có hai bộ bát đũa trên bàn, vậy một bộ còn lại chắc
chắn là của kẻ đã giết chết nó!”

“Cạch!”

Khi ông nội đang phân tích, bên ngoài nhà đột nhiên có tiếng động, mà
tiếng này, chính là tiếng mở cửa.

Ông nội nghe thấy, vội chạy ra trước. Tôi theo sát sau ông. Vừa ra tới
ngoài nhà, chúng tôi nhìn thấy một bóng đen lao vút ra khỏi nhà.

“Cẩu tặc, còn định chạy?” Ông nội chửi một tiếng, lập tức đuổi theo.

Tôi không dám ở lại trong căn nhà của Vương Tiểu Long nên cũng ra sức
đuổi theo sau. Nhưng ông nội chạy nhanh quá, chẳng mấy chốc đã bỏ lại
tôi. Tôi đã chẳng nhìn thấy nổi ánh đèn pin của ông, chỉ biết ông chạy về
phía đầu thôn.

Tôi mệt lắm rồi, nhưng vẫn cắn răng chạy về phía đó. Trong thôn không
có đèn đường, xung quanh chỉ một màu tối đen, mà tôi chỉ có thể chạy về
phía trước theo ký ức của mình.



Đầu thôn có một cây đa rất lớn, phải đến hơn trăm tuổi. Mùa hè, người
trong thôn thích ngồi hóng mát dưới bóng đa.

Tôi còn chưa chạy tới gần thì đã mơ hồ nhìn thấy có một người đang ngồi
dưới gốc cây, lưng quay về phía tôi, một tay đặt lên cổ, lắc qua lắc lại
giống như cổ đang bị đau, miệng còn rên rỉ.

Tôi tới gần để nhìn cho rõ thì phát hiện ra là một bà cụ, hơn nữa trông rất
giống bà nội tôi!

“Bà nội, bà đã về rồi ạ? Cháu là Sơ Cửu đây!”

Tôi không dám lại gần, chỉ thử gọi nhỏ.

“Sơ Cửu, là cháu à? Mau tới xoa bóp cổ cho bà. Cổ bà đau quá, hình như
bị gãy rồi!”

Là tiếng của bà nội. Tôi lập tức trở nên kích động. Tôi dạ một tiếng rồi
chạy tới ôm lấy lưng bà.

Bởi vì tôi nhớ bà nội quá, từ nhỏ bà đã rất thương tôi, có gì ngon đều để
dành cho tôi. Bà nội đi đã nhiều ngày như vậy, giờ đây nhìn thấy bà, lòng
tôi thấy vui mừng không nói nên lời.

Nhưng khi tôi vừa ôm cổ bà, cả người tôi không khỏi rùng mình, bởi vì cổ
bà nội lạnh quá! Lạnh như băng vậy!

------oOo------



Chương 8: Oán quỷ đẩy cối
Nguồn: EbookTruyen.VN

“Bà nội, bà làm sao vậy ạ?”

Tôi định nhỏm người dậy để nhìn mặt bà nhưng bà lại quay đi. Tôi không
cách nào nhìn thấy được.

“Sơ Cửu, bà nội không sao, chỉ là cổ bị đau thôi, cháu mau xoa bóp cho
bà nội!”

Lúc này bà nội đã khóc thành tiếng, tiếng khóc khe khẽ, nức nở, nghe rất
đau lòng, như thể cổ của bà đau thật, khiến tôi cũng cảm thấy khó chịu
trong lòng.

“Dạ!”

Ma xui quỷ khiến thế nào mà tôi lại gật đầu. Bà nội cũng buông tay tôi ra.
Tôi cẩn thận đặt tay lên cổ bà nội, bắt đầu chầm chậm xoa bóp cho bà.

Nhưng nào ngờ tôi còn chưa dùng sức để xoa bóp thì đã nghe thấy tiếng
xương gãy rắc một cái. Tôi chưa kịp phản ứng thì đầu của bà nội đã lìa
khỏi cổ, rơi xuống đất.

Cái đầu lăn lông lốc trên mặt đất, vừa hay mặt quay về phía tôi. Khuôn
mặt u ám của bà nội nhìn thẳng vào tôi: “Sơ Cửu, mau nhặt đầu của bà
nội lên!”

“Mẹ ơi!”

Tôi sợ tới mức khóc toáng lên, gọi cha kêu mẹ. Tôi đứng dậy chạy thẳng,
còn bà nội ở phía sau vẫn không ngừng kêu lên: “Sơ Cửu, bà nội không
nỡ bỏ cháu, hãy đi cùng bà nội!”

Tôi sợ đến mất hồn mất vía, chỉ lo cắm đầu chạy về phía trước, không hề
chú ý tới xung quanh. Đợi đến khi tôi phản ứng lại thì cảm thấy dựng cả



tóc gáy.

Bởi vì tôi chưa hề rời xa cây đa, mà chỉ luôn chạy xung quanh cái cây.

“Sơ Cửu, mau nhặt đầu bà nội lên. Bà nội không nỡ bỏ cháu lại.”

Khi tôi đang hoảng sợ tới cực điểm thì giọng nói của bà nội lại vang lên
ngay phía sau lưng tôi.

Tôi không nhịn được bèn quay đầu lại, vừa hay nhìn thấy bà nội đứng
ngay sau lưng. Thân thể bà không có đầu, hai tay khua khoắng lung tung
trong không trung, như thể muốn kéo lấy tôi.

“Bà nội, bà đừng hại cháu, cháu là Sơ Cửu mà!”

Tôi không còn cách nào khác, chỉ biết tiếp tục chạy về phía trước, vừa
chạy vừa gào khóc.

Nhưng tôi không thể chạy thoát khỏi cây đa này, cứ luôn chạy vòng
quanh gốc cây. Thần kinh toàn thân tôi kéo căng, tiếng gọi đòi mạng của
bà nội thì không ngừng vang lên bên tai.

Có mấy lần, tôi đã cảm nhận được đôi tay lạnh giá của bà nội túm được
áo mình. Nếu cứ chạy như thế này mãi, dù tôi không bị bắt thì cũng sẽ
chết vì mệt.

“Oán quỷ đẩy cối! Thật to gan, dám hại cháu tao, xem tao có diệt mày
không!”

Ngay khi tôi sắp không chạy nổi nữa thì ông nội đột nhiên xuất hiện.

Tôi còn chưa kịp kêu cứu mạng thì ông nội đã chộp lấy tay tôi, kéo tôi ra.
Đợi khi tôi quay đầu lại nhìn, dưới cây đa làm gì có bóng bà nội nào? Đến
ngay cả cái đầu rơi trên mặt đất cũng không thấy đâu!

“Ông nội, vừa rồi là bà nội, đầu của bà... đầu của bà rớt xuống!”

Tôi không tài nào nói được rõ ràng nữa, hai hàng nước mắt ông nội tuôn
rơi. Ông nghiến răng, gật đầu nói: “Sơ Cửu à, ông nội biết rồi, bà nội
cháu đã đi rồi! May mà cháu chưa nhặt đầu của bà lên, nếu không bà sẽ



dẫn cháu đi thật mất. Bà luôn càu nhàu muốn ôm cháu nội, đáng tiếc lại đi
sớm một bước. Bà ấy không nỡ bỏ lại cháu đây mà...”

Tôi chưa bao giờ thấy ông nội đau buồn, thương tâm đến vậy. Trước đây
tôi không để ý, thì ra tóc của ông nội đã gần như bạc trắng hết cả.

Bắt đầu từ lúc mẹ tôi treo cổ, tôi có thể nhận ra rằng, ông nội đã rất mệt
mỏi.

Tôi không biết phải làm sao để an ủi ông. Tôi định nắm tay ông về nhà
nhưng khi tôi vừa chìa tay ra thì điện thoại của ông nội lại đổ chuông.

Tiếng chuông rất vang khiến tôi giật mình. Ông nội lấy điện thoại ra, vừa
nhìn tên người gọi, ông liền chau mày. Ông lập tức bấm nghe. Tôi nghe
thấy giọng sợ hãi của bác Cả: “Ông Ba, ông mau về đi, trong nhà xảy ra
chuyện rồi!”

Ông nội quên cả tắt máy, mắt nhìn thẳng về hướng nhà mình, sau đó lập
tức kéo tay tôi chạy ngay về.

Cổng nhà đóng kín. Ông nội quá nóng vội, bèn đạp mở cửa. Khoảnh khắc
cánh cửa mở ra, tôi nhìn thấy trong sân nhà có bốn chiếc quan tài được
đặt ngay ngắn.

Bốn chiếc quan tài giống y hệt chiếc đã dùng chôn mẹ tôi, cũng được sơn
màu đỏ tươi như là tạt máu người lên vậy.

Nhưng bốn chiếc quan tài này có kích cỡ khác nhau. Có hai chiếc rất nhỏ,
có lẽ để dùng cho người vị thành niên hoặc là con gái. Hai chiếc quan tài
đỏ còn lại, nhìn là biết dùng cho nam giới trưởng thành.

Khi nhìn thấy bốn chiếc quan tài đỏ này, tôi đã không khỏi nín thở. Đợi
đến khi tôi quay đầu lại nhìn ông nội thì mới thấy ông đã đi tới trước hai
chiếc quan tài nhỏ, mắt nhìn trân trân.

Nhưng tôi nhanh chóng phát hiện ra, cơ thể ông nội bắt đầu run rẩy, giống
như nhìn thấy thứ gì đó rất khủng khiếp.

Tôi chỉ thoáng sửng sốt rồi cũng nhanh chóng đi tới. Và tôi cũng đã bị
cảnh tượng trước mặt khiến cho giật nảy mình, sợ tới nỗi hai chân run lên



như cầy sấy, không đứng vững nổi.

Bởi vì trên nắp bốn chiếc quan tài màu đỏ kia viết bốn cái tên vô cùng bắt
mắt, còn được viết bằng chữ mạ vàng. Mấy tên này được viết bằng thể
chữ cuồng thảo đầy ngang ngược, viết liền một mạch, gần như viết kín cả
nắp quan tài.

Bắt đầu từ chiếc quan tài nhỏ nhất, lần lượt là Lý Sơ Cửu, Hà Tiểu Mai,
Lý Chí Cường, Nhị sư huynh!

Mà bà nội tôi chính là Hứa Tiểu Mai, tên của ba tôi chính là Lý Chí
Cường. Chiếc quan tài viết Nhị sư huynh có lẽ là dành cho ông nội tôi.

Cộng thêm tên của tôi, vừa hay là bốn chiếc quan tài dành cho một nhà
bốn mạng người chúng tôi. Thêm chiếc mà trước đó Vương Tiểu Long
đưa tới cho mẹ tôi, tổng cộng là năm chiếc quan tài màu đỏ.

Tôi nhìn mà trong lòng hoảng sợ, một nỗi sợ vô hình. Còn ông nội tôi,
đứng đó nhìn trân trân chiếc quan tài viết tên của ông.

Tôi nhìn theo, lúc này mới để ý thấy trên quan tài còn có hai hàng chữ
nhỏ:

“Mượn mạng trả mạng, thiện ác có báo, ông mượn mạng của tôi, đến lúc
trả lại tôi rồi!”

Đợi đến khi tôi đọc xong dòng chữ nhỏ đó, ông nội đột nhiên run rẩy, sau
đó mới tỉnh táo lại.

Ông đi thẳng tới trước chiếc quan tài viết tên bà nội, cổ tay đẩy mạnh một
cái. Sức mạnh đó, tôi nhìn còn thấy kinh ngạc.

Ông nội... không hề đơn giản!

Đợi đến khi nắp quan tài được đẩy ra một nửa, tôi lập tức nhìn thấy bà nội
đang nằm bên trong, đầu đã bị chặt đứt.

Chẳng trách tôi lại gặp phải bà nội ở cây đa đầu thôn. Hóa ra bà nội đã
chết từ lâu rồi. Bà nội tới tìm tôi là do không nỡ bỏ tôi lại, muốn đưa tôi
đi cùng.



Khi tôi còn đang lo sợ thì ông nội đã lau nước mắt, đóng nắp quan tài lại.
Ông nhìn bác Cả còn đang đứng như trời trồng ở giữa nhà, nghiến răng
nhíu mày như thể đã quyết định điều gì đó, ông nội bước thẳng tới chỗ
bác Cả.

Tôi cũng đi theo. Ông nội nghiêm túc dặn dò bác Cả:

“Đại Ngưu, ông Ba không thể làm liên lụy tới anh thêm nữa! Đây là sổ
tiết kiệm của ông, trong đó có hai mươi nghìn tệ! Ông định để lại cho Sơ
Cửu làm vốn lấy vợ. Giờ xem ra, không có cơ hội đó nữa rồi. Nhưng anh
phải giúp ông Ba một việc cuối cùng, cầm thứ này đi thẳng về hướng tây
nam, tới núi Miêu Vương tìm một đạo quan. Ở đó có một đạo sĩ, anh cứ
đưa thứ này cho ông ta. Ông ta sẽ tự biết. Lần này phải đi khoảng bốn,
năm trăm cây, anh dắt theo vợ mình đi ngay lập tức, đi đường sau núi,
không được chậm trễ. Sơ Cửu có thể sống được hay không phải nhờ cả
vào anh rồi! Anh đi rồi thì đừng quay về nữa.”

Ông nội dặn dò rất gấp gáp. Đồng thời, ông lấy ra một cuốn sổ tiết kiệm
mới tinh, còn có một thứ được quấn bằng vải đen, dài tầm năm mươi cm.

Bác Cả đi theo ông nội mấy ngày nay, đương nhiên cũng nhận ra chuyện
lần này không hề đơn giản. Do dự một lúc, bác ấy nhận lấy món đồ trong
tay ông nội, nói:

“Ông Ba, chúng ta cùng đi đi! Chúng ta tìm một nơi để trốn, chắc chắn
hắn sẽ không tìm ra đâu.”

Ông nội cười khổ, lắc đầu nói:

“Đại Ngưu, tôi không đi nổi nữa. Đây là báo ứng của tôi, chẳng sớm thì
muộn cũng sẽ tới thôi! Tôi đã chịu đủ sự dày vò này rồi, đã đến lúc cần
phải kết thúc! Nếu không, tôi có làm ma cũng sẽ không nhắm mắt được!”

“Hầy!” Bác Cả cũng thở dài, không khuyên ông nội nữa mà quay sang
nhìn tôi, rồi lại nhìn ông nội. Lúc này bác ấy mới nói: “Ông Ba, nếu đã
như vậy, hay là để cháu lẳng lặng đưa Sơ Cửu theo, cháu sẽ nuôi dưỡng
nó thành người, không... không thể nào để nhà ông đứt đường hương khói
được.”



“Nhà họ Lý đã sớm đứt đường hương khói rồi! Đây là kết cục của việc
qua lại với người chết, ăn cơm người chết!”

Ông nội lắc đầu bất lực, mắt ngấn lệ.

“Tôi cũng muốn đưa Sơ Cửu đi, nhưng tôi không thể. Nhà anh mà dắt
theo Sơ Cửu thì chỉ có con đường chết. Đi, mau quay về nhà thu dọn đồ
đạc đi. Nhớ kỹ, đừng bao giờ quay trở về đây nữa.”

------oOo------



Chương 9: Tiền vàng rải đường
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Nhớ tới bà nội vẫn còn đang nằm trong quan tài, tôi vội kéo vạt áo ông
nội, “Ông nội, bà nội vẫn còn nằm trong quan tài, hay chúng ta đưa bà đi
chôn được không ạ?”

“Không còn thời gian nữa rồi!” Ông nội lắc đầu, đi thẳng tới trước quan
tài của bà nội, dịu dàng vuốt ve quan tài, nhẹ giọng nỉ non: “Tiểu Mai, lão
già này có lỗi với bà, không cho bà được một cuộc sống tốt đẹp. Thật ra
trước khi gặp được bà, tôi không phải là một người bình thường. Chỉ đáng
tiếc cái nghề này của chúng tôi, mệnh vừa hèn, lại vừa ngắn. Bà yên tâm,
tôi nhất định sẽ để Sơ Cửu được sống sót.”

Ông nội vừa nói chuyện vừa khóc, tôi có ngốc đến mấy cũng biết kẻ đến
tìm ông nội là một người không đơn giản.

Nếu không, ông nội cũng sẽ không sợ hãi đến thế. Nhưng tôi cũng thầm
chứng minh được một điều rằng, hồi còn trẻ, nhất định ông nội cũng
không phải hạng người tầm thường.

Tôi im lặng không nói gì, ông nội kéo tôi vào phòng của cha. Cha tôi đã
tỉnh lại, nhưng cơ thể rất suy nhược, sắc mặt tái nhợt vô cùng.

Ông nội nói cha bị ma nhập, dương khí trong người bị hao hụt, phải mất
một thời gian mới khỏe lại được.

Cha tôi cũng đã nghe thấy động tĩnh bên ngoài, bèn quay sang hỏi tôi:
“Sơ Cửu, ban nãy đã xảy ra chuyện gì?”

Tôi không biết phải giải thích với cha như thế nào, đành nhìn về phía ông



nội. Nhưng ông lại lắc đầu, ngồi xuống mép giường, nói: “Thằng Hai, kẻ
thù của tao đã tìm đến tận cửa rồi. E là lần này nhà chúng ta lành ít dữ
nhiều, không ai thoát được cả.”

“Là tại mẹ thằng Sơ Cửu mà ra đúng không? Năm đó mẹ tôi đưa cô ta về
nhà, ông đã nói cô ta sẽ hại chết cả nhà chúng ta. Quả nhiên con đàn bà
đó không phải thứ gì tốt lành, đúng là đồ sao chổi. Biết thế năm đó tôi đã
giết chết cô ta rồi vứt trôi sông cho xong, cũng không đến nỗi phải…”

“Câm miệng lại, thằng súc sinh!” Cha tôi còn chưa nói xong, ông nội đã
tức giận trừng mắt lên, “Chuyện này không liên quan đến mẹ Sơ Cửu, cô
ta là người tốt. Đã đến lúc này rồi, mày còn định ngụy biện cho bản thân
nữa à? Tao không ngại nói cho mày biết, nếu như người đứng phía sau mẹ
Sơ Cửu đến đây, đừng nói là cả nhà chúng ta, mà ngay cả người trong cả
cái thôn này cũng chạy đằng trời!”

“Hừ! Ông trách tôi? Sao không nói bản thân mình ấy? Phải, là tôi đánh cô
ta, nhưng tôi biết xuống tay nặng nhẹ ra sao, tôi sẽ không đánh chết cô ta.
Nhưng tôi đâu biết được cô ta tự nhiên nổi điên nổi khùng thế nào mà lại
đi treo cổ chứ!” Cha tôi cũng sửng cồ lên, mặt đỏ gay, gân cổ cãi lại.

“Mày…” Ông nội cáu điên, giơ tay lên định đánh cha tôi. Nhưng lần này
tay ông đánh xuống lưng chừng thì ngừng lại, sau cùng nắm lại thành
nắm đấm rồi hạ xuống, ông thở dài chán nản: “Giờ tao không muốn cãi
nhau với mày, tao chỉ muốn nói cho mày biết, kẻ thù của tao đã đến rồi,
tao không phải đối thủ của kẻ đó nên tất cả chúng ta đều sẽ phải chết. Với
năng lực của tao, liều thêm cái mạng già này nữa cũng chỉ có thể để một
người rời khỏi đây. Cho nên, mày ở lại đây giúp tao, chúng ta đưa Sơ Cửu
rời đi.”

Dứt lời, ông nội cũng chẳng buồn để tâm xem cha tôi có đồng ý hay
không, ông nhìn về phía tôi, nói với giọng hiền từ: “Sơ Cửu, ông nội
không nắm chắc được phần thắng, nhưng mệnh là của cháu. Sống chết có
số, phú quý nhờ trời. Nếu như cháu có thể sống sót rời khỏi đây thì đừng
quay trở về nữa. Lát nữa ông nội chuẩn bị xong sẽ bảo cháu đi. Cháu chớ
có lưu luyến, cũng chớ quay về nữa.”

Ông nội vội vàng dặn dò tôi xong, gương mặt ông lại càng thêm nghiêm
túc và nặng nề, giống như sắp phải nghênh đón kẻ thù quá lợi hại vậy.



Tôi muốn bảo ông nội đi cùng, nhưng ông nội gạt tay tôi ra, nhanh chóng
xoay người đi ra ngoài. Khoảnh khắc ông nội xoay người, tôi nhìn thấy
nơi khóe mắt ông có giọt nước mắt rơi xuống, nhưng ông không muốn để
cho tôi nhìn thấy, chỉ lạnh lùng nói: “Thằng Hai, ở đây trông Sơ Cửu, tao
đi lấy mấy thứ.”

Ông nội nói xong, dứt khoát đi ra khỏi phòng, không hề ngoảnh đầu lại.
Tôi gọi với theo nhưng bị cha tôi kéo lại. Đến khi không nhìn thấy ông
nội tôi đâu nữa, cha tôi mới bảo tôi: “Sơ Cửu, mau đỡ tao dậy.”

Tôi vâng một tiếng, vội vàng đỡ cha đứng dậy. Thân thể cha thoáng loạng
choạng, đến khi đứng vững được một lát, cha tôi mới bắt đầu mặc quần
áo.

Cha mặc quần áo xong lại bắt tôi đỡ ông ấy đi ra ngoài, lúc nhìn thấy
quan tài trong sân, cha tôi cũng bị dọa cho mặt mày trắng bệch.

Tôi thấy cảm xúc cha tôi có gì đó là lạ, nên cũng không dám nói năng gì.
Ngay lúc tôi còn chưa kịp phản ứng thì đã thấy cha tôi nhặt một cây gậy
lên, chống trên mặt đất, nhanh chóng đi tới cổng, mở cổng rồi chạy ra bên
ngoài.

“Cha, cha mau quay lại đi, ông nội nói bên ngoài nguy hiểm lắm!” Tôi
nhìn thấy cha tôi bỏ chạy, bèn vội vã đuổi theo.

“Hừ! Còn lâu bố mày mới ở lại chết thay cho cái thằng con hoang như
mày! Muốn chết thì mày đi mà chết, tao không hầu!” Cha tôi không thèm
ngoảnh đầu lại, chống cây gậy khập khà khập khiễng chạy ra đầu thôn.

Tôi cuống hết cả lên, đang định đuổi theo, ông nội chợt gọi tôi: “Sơ Cửu,
mặc kệ cái thằng súc sinh đấy, nó không ra được khỏi thôn Ma Câu này
đâu. Quan tài đã đưa đến tận cửa rồi, nó mà ra khỏi thôn là chết chắc.
Ông nội sống can đảm cả một đời, không ngờ lại sinh ra cái thằng nhát
chết như nó. Haizzz!”

Lúc ông nội nói chuyện, tôi đã để ý thấy có gì đó sai sai. Cha tôi chạy rất
nhanh, nhưng sau lưng ông ấy lại vẫn luôn có gió thổi bám theo.

Những tờ tiền vàng không biết thổi từ đâu đến, rơi đầy sau lưng ông ấy,
dần dần trải thành một con đường nhỏ.



“Ông nội, không được, cháu phải đi kéo cha cháu về!” Tôi không muốn
cha tôi gặp chuyện, tuy rằng từ nhỏ ông ấy đối xử với tôi không ra gì,
nhưng dù gì ông ấy cũng là cha tôi.

“Sơ Cửu, đừng đi, con đường này được trải bằng tiền âm phủ, là để cho
người chết đi, nó đã bị quấn lấy rồi, không còn đường quay lại nữa đâu.”
Ông nội định chạy tới kéo tôi lại, tôi nghiêng người tránh né, chạy tót lên
phía trước một khoảng thật xa, quay đầu lại cười bảo: “Ông nội, ông ấy là
cha cháu, cháu không thể trơ mắt nhìn ông ấy đi lên con đường dành cho
người chết! Mọi người đã làm quá nhiều chuyện cho cháu rồi, cháu không
muốn liên lụy đến mọi người nữa.”

“Sơ Cửu! Nó không phải cha ruột của cháu!” Ông nội cuống quýt hét lên.

Lúc nghe thấy đáp án này, tôi đã chết đứng, một lát sau tôi mới lấy lại
tinh thần. Sau cùng tôi vẫn mở miệng hỏi về chuyện mà tôi vẫn đè nén
trong lòng bấy lâu nay: “Ông nội, ông ấy thật sự không phải cha cháu
sao? Vậy có phải lời đồn thổi trong thôn là đúng không ạ, ông mới là cha
ruột của cháu?”

Lúc tôi hỏi câu này, ông nội đã sửng sốt đứng nguyên tại chỗ. Ông không
bước lại gần để kéo tôi về nữa, biểu cảm của ông cũng rất kì quái, nhưng
ngay sau đó ông lại cười ha ha, dù vậy, ông vẫn không hề mở miệng nói
chuyện, không phủ nhận, mà cũng không thừa nhận.

Nhìn vẻ mặt của ông nội, rốt cuộc tôi cũng hiểu rõ. Lúc ấy tôi nào hiểu
được cái gì gọi là đau thấu tâm can, chỉ biết dùng sức nhắm chặt mắt lại,
nước mắt tuôn như suối.

Hóa ra tôi thật sự là thằng con hoang như trong lời đồn đại! Tôi không
nên sinh ra trên cõi đời này, vì vậy tôi nên chết thay cho ông ấy.

Chẳng rõ cơn giận bộc phát từ đâu, tôi sải bước chạy đuổi theo cha tôi.

Chân tôi đạp lên trên con đường rải đầy tiền âm phủ, mãi đến khi đuổi tới
đầu thôn tôi mới chú ý đến cây cầu đá ở đầu thôn đã bị gãy mất.

Mà cha tôi đứng ở trên cây cầu gãy đó, sốt ruột như kiến bò chảo nóng,
nửa muốn quay về nửa muốn nhảy xuống sông bơi sang bờ bên kia.



“Cha, cha mau quay lại đi, con với ông sẽ ở lại, để cho cha đi.” Cha
không biết tôi đã đuổi kịp, ông quay đầu nhìn tôi, cười mỉa mai, “Hừ!
Định lừa bố đây về chịu chết à, không có cửa đâu, mày phắn ngay, không
tao giết chết mày giờ.”

Thật kì lạ, tự dưng bây giờ tôi lại không sợ ông ấy nữa, nên tôi chậm rãi
bước lên cây cầu.

Nhưng đúng lúc này, dưới chân cây cầu gãy lại vang lên tiếng hô của
người lái đò: “Đò nhỏ qua sông, chỉ chở người có duyên!”

“Nhà đò, đợi tôi với, tôi muốn qua sông!” Cha tôi vui mừng khôn xiết,
quay đầu nhìn tôi một cái đầy hả hê, sau đó nhảy xuống dưới.

Đến khi tôi chạy được đến chỗ mà cha vừa đứng thì thấy cha tôi đã lên
được đò, đứng ở ngay mũi đò, còn không quên ngoái đầu lại phất tay với
tôi: “Thằng con hoang, bố đây đi nhé. Nhìn thấy mày là tao lại thấy nỗi sỉ
nhục của tao, giờ thì tốt rồi, sau này tao cũng không cần phải nhìn thấy
mày nữa. Mau cút về đợi chết với lão già kia đi!”

Thuyền đánh cá chầm chậm tiến vào trong màn sương, tôi đang định quay
về tìm ông nội thì không ngờ, người lái đò kia đúng lúc ấy lại ngẩng đầu
lên, nhìn tôi chòng chọc, sau đó nở một nụ cười cực kì quỷ dị!

Người đó… chính là chú Tư!!!

------oOo------



Chương 10: Ma chèo thuyền giấy
Nguồn: EbookTruyen.VN

Tôi nhìn thấy mà sởn tóc gáy, còn chú Tư thì vẫn đang nhìn tôi chòng
chọc, miệng nở nụ cười âm trầm, lại còn phất tay với tôi như một cái máy.

Tôi giật mình sợ hãi, nhưng vẫn còn đủ tỉnh táo, tôi lập tức gào lên gọi
cha tôi: “Cha, mau nhảy xuống sông đi, người lái đò là chú Tư đã chết
đấy, chú ấy muốn hại cha!”

“Đừng có mà dọa bố đây, định lừa bố đây về chịu chết hả, còn lâu bố mới
mắc bẫy mày.” Cha tôi nghe thấy tôi gọi rồi mà vẫn chẳng hề để tâm.

Mặc dù cha tôi nói thế, nhưng ông ấy cũng không ngốc. Tôi nhìn thấy cha
cũng đã quay lại quan sát người chèo thuyền. Nhưng chú Tư đội nón rộng
vành, lúc này đã cúi đầu xuống, nếu muốn nhìn thấy phải đi sát lại gần.

“Cha, người đó là chú Tư thật đấy, cha mau nhảy xuống sông bơi về đây
đi!” Tôi nôn nóng giậm chân bình bịch, lại không thể qua đó giúp cha tôi
được, chỉ đành sốt ruột gào lên.

Cha vẫn không để ý đến tôi, nhưng giây tiếp theo ông ấy đã xông đến
trước mặt người lái đò, xốc mạnh cái nón rộng vành của chú Tư lên, lúc
này ông ấy mới sợ hãi hét lên.

“Sơ Cửu, cứu tao, mau cứu tao!” Gần như cùng một lúc, tôi đã nghe thấy
tiếng gào thét kêu cứu như sắp rách cổ họng của cha tôi vang lên.

“Cha, cha mau nhảy xuống…” Tôi gào lên, nhưng còn chưa hết câu thì
tôi đã nhìn thấy một cảnh tượng vô cùng kinh dị.

Lúc này, con thuyền vừa nãy đã không phải là một con thuyền gỗ nữa, mà
là một con thuyền giấy màu trắng. Đặc biệt là chiếc đèn măng-sông treo
trên cọc gỗ, mới vừa rồi nó còn tỏa ra ánh đèn màu trắng, giờ đây đã biến
thành màu đỏ âm u.



“Sơ Cửu, cứu tao, tao không thoát ra được, mày mau xuống kéo… kéo
tao….” Chuyện xảy ra quá nhanh, tôi còn chưa kịp định thần thì đã nhìn
thấy cả cha và chiếc thuyền giấy cùng chìm xuống sông.

Chỉ trong vòng vài giây ngắn ngủi, ngọn đèn màu đỏ quỷ dị đấy đã hoàn
toàn biến mất dưới lòng sông.

“Cha ơi…” Nhìn thấy cha tôi chìm xuống sông, hai chân tôi nhũn ra, cả
người nhoài ra khỏi chỗ cầu gãy, tôi chỉ biết gào khóc thảm thiết.

“Hu hu hu hu hu…”

Chẳng hiểu sao lúc tôi vừa mới khóc, bên dưới cầu đột nhiên cũng có
tiếng khóc vọng lên. Lúc đầu tôi tưởng đó là do tiếng khóc của tôi vọng
lại, nhưng nghe kĩ một hồi, tôi lại phát hiện ra điểm lạ thường.

Đây không phải tiếng khóc của tôi, tiếng khóc bên dưới cây cầu đá này
cực kì u oán, thê lương, cũng càng thêm âm trầm, người nào nghe phải
cũng thấy da đầu gai gai.

Đầu tôi vẫn đang dí sát vào mặt cầu, tôi còn chưa nhìn xuống dưới cầu
xem như thế nào thì đã nghe thấy ngày càng có nhiều tiếng khóc hơn.
Những tiếng khóc vang lên từng đợt, nghe như tiếng kêu thét của những
hồn ma, cực kỳ khó chịu.

Tôi đánh bạo nhòm thử xuống phía dưới, vừa nhìn một cái mà suýt chút
nữa hồn phách cũng bị dọa cho bay mất luôn.

Trên mặt sông phía dưới chỗ tôi đang nằm bò có hàng trăm hàng ngàn
chiếc thuyền giấy trôi nổi, những chiếc thuyền giấy này đều được gấp
bằng giấy trắng. Trên mỗi một con thuyền giấy lại treo một chiếc đèn ma
màu đỏ âm u.

Hơn thế nữa, trên mỗi con thuyền đều có một người mặc áo trắng đứng.
Trẻ con có, người lớn có, người già cũng có…

Không chỉ riêng thuyền là làm từ giấy, mà ngay cả quần áo trên người
bọn họ cũng được gấp bằng giấy.

Ai ai cũng đang ngước đầu lên nhìn tôi, đôi con ngươi vô hồn mà trống



rỗng. Mặt ai cũng tựa như bị bôi lên một lớp vôi dày, nhưng hốc mắt lại
đen sì, y như mắt gấu trúc vậy.

Lần đầu tiên nhìn thấy cảnh này, tôi đã sợ tới ngu người. Nhưng đến khi
định thần lại, tôi phát hiện ra trong số những người đứng trên thuyền giấy
có rất nhiều người tôi quen biết.

Hầu hết đều là người trong thôn tôi, nhưng mà họ đã mất từ lâu lắm rồi.
Có trẻ con bị chết đuối dưới sông, còn có một vài người chết vì đột tử.

Tất cả đều là người chết, không có ai là người sống cả.

Bọn họ đều đồng loạt nhìn tôi, chậm rãi đưa tay về phía tôi, rồi lại cất
tiếng khóc u oán, thê lương: “Tôi… chết… thảm… quá...”

“Á!!!”

Tôi hoảng sợ hét ầm lên, da đầu tê rần. Tôi lồm cồm bò dậy, định bỏ chạy
khỏi đó. Thế nhưng cánh tay không còn chút sức lực nào, rồi đột nhiên có
một bàn tay lạnh như băng nắm lấy cổ tay tôi, giật mạnh tôi xuống dưới,
sau đó cả người tôi rơi thẳng xuống sông.

Tùm một tiếng, cả người tôi rơi vào trong làn nước sông lạnh lẽo, tôi còn
chưa kịp ngoi đầu lên, đám người này đã thi nhau vây xung quanh tôi, vô
số đôi tay lạnh ngắt bóp lấy cổ tôi, không cho tôi có cơ hội ngoi lên khỏi
mặt nước.

Tôi không ngừng vùng vẫy, hai tay hai chân quơ loạn xạ trong nước, tạo
thành vô số bọt nước. Sau khi bị sặc mấy ngụm nước, tôi cảm thấy lồng
ngực mình như sắp nổ tung.

Cảm giác nghẹn thở đó thoáng chốc bao phủ cả người tôi, trong khoang
miệng thậm chí còn có tơ máu rỉ ra.

Đúng lúc tôi sắp bị nghẹt thở chết thì ngực tôi đột nhiên nóng rực lên.
Giống như có miếng sắt nóng đỏ dí thẳng vào ngực tôi vậy, khiến tôi đau
đến mức cả người co quắp.

Tôi còn chưa kịp phản ứng thì có chuyện còn kì quái hơn đã xảy ra.
Những hồn ma đang bóp cổ tôi đột nhiên rụt mạnh tay lại giống như bị



giật điện, vội vàng tránh xa tôi ra, vẻ mặt ai nấy đều vô cùng sợ hãi, sau
đó chỉ dám đứng ở phía xa nhìn tôi.

Không còn bị ai bóp cổ nữa, tôi lập tức ngoi lên mặt nước, vừa hít được
một hơi, ông nội đã xuất hiện trên cây cầu gãy, ném xuống cho tôi một
đầu dây thừng, hô to: “Sơ Cửu, mau nắm chặt lấy.”

Người tôi mềm oặt, không còn chút khí lực nào, nhưng bản năng sinh tồn
đã khiến tôi nắm chặt được sợi dây thừng, sau khi quấn dây một vòng
quanh eo, ông nội liền kéo tôi lên.

Kéo tôi lên xong, ông nội đặt tôi nằm ngang trên mặt đất, không ngừng ấn
lên lồng ngực tôi. Mãi cho đến tận khi tôi nôn ra được mấy ngụm nước,
ông nội mới thở phào nhẹ nhõm, thở dài nói: “Cầu đá bắc qua sông bị
gãy, những âm hồn đột tử của thôn Ma Câu này cũng đã thoát hết ra ngoài
rồi. Xem chừng trận pháp chỗ mộ mẹ cháu đã bắt đầu phát huy tác dụng,
những cô hồn dã quỷ này đều bị oán khí của mẹ cháu thu hút tới đây.
Gã… gã muốn nhốt ông ở thôn Ma Câu này, từ từ giày vò ông cho đến
chết. Bà nội cháu đi rồi, cha cháu cũng thế, người kế tiếp có lẽ sẽ đến lượt
cháu!”

Lúc nói chuyện, ông nội vẫn một mực nhìn tôi. Tôi biết ông muốn nói
người tiếp theo phải chết chính là tôi. Nhìn dáng vẻ tiều tụy của ông, tôi
cũng rất đau lòng, rất muốn an ủi ông rằng tôi không sợ chết.

Nhưng vừa mở miệng tôi mới nhận ra cuống họng đau rát vô cùng, tôi
không cách nào phát ra được lấy một tiếng.

“Nếu đã như vậy thì chúng ta dứt khoát không chạy trốn nữa, ở trong
phòng đợi gã tự đến tìm chúng ta vậy.” Ông nội cũng không nghĩ ra được
cách nào khác, chỉ có thể tử chiến đến cùng.

Mà lúc này tôi chợt nhớ lại cảnh dưới nước ban nãy, tôi nhớ trước ngực
tôi có một thứ gì đó rất nóng, cũng là nó đã cứu tôi một mạng.

Nghĩ đến đây, tôi thò tay sờ vào trong quần ào, bỗng sờ được một thứ
lành lạnh.

Tôi lấy thứ đó ra khỏi cổ áo, hóa ra là một miếng ngọc bội màu trắng.
Ngọc bội hình tròn, ở giữa điêu khắc một vài hoa văn hình mây rất đẹp.



Ở chính giữa có một cái lỗ, chạm khắc rỗng một chữ phồn thể. Tôi biết
chữ này, là chữ “Linh”!

(linh trong linh hồn)

Mà tôi cũng nhận ra miếng ngọc bội, nó là của mẹ tôi. Năm đó, chính bởi
vì ông nội nhìn thấy miếng ngọc bội đeo trên cổ mẹ nên mới không cho
cha tôi đụng vào mẹ, nếu không sẽ hại chết cả nhà chúng tôi.

Bây giờ nhìn lại, quả đã ứng nghiệm rồi!

Chỉ có điều, từ lúc nào mà ngọc bội của mẹ lại đeo trên cổ tôi nhỉ?

Nghĩ đến đây tôi chợt sực nhớ ra, chính là cái đêm Vương Tiểu Long
mang chiếc quan tài màu đỏ đến chôn cất mẹ tôi. Ngay lúc định rời đi, tôi
bỗng cảm thấy cổ tôi lạnh buốt.

Xem ra là do lúc đó mẹ đã đeo ngọc bội cho tôi.

Tôi đang nhớ lại chuyện này, ông nội như đã nghĩ đến điều gì đó, ông
nhìn miếng ngọc bội, cười bảo: “Sơ Cửu, nói không chừng ngọc bội này
có thể cứu cháu một mạng! Ông nội không sợ chết, chỉ là vẫn không yên
tâm về cháu thôi.”

Tôi thấy hình như ông nội cũng đã thả lỏng hơn trước, bèn hỏi: “Ông nội,
ông định làm thế nào ạ?”

Ông nội mỉm cười, nói: “Giờ chúng ta đi tìm mẹ cháu, nếu như cô ta còn
giữ lại được ý thức sau cùng, ông cũng có thể giao sự an toàn của cháu
cho cô ta! Đi, chúng ta lập tức đi tìm mẹ cháu!”

------oOo------
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