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ió lạnh xào xạc thổi, nơi đó chính là một ngôi mộ kiếm.

Ấn tượng của ta với nơi này chính là câu mà nhóc trọc đầu đã nói với ta hôm
nọ: “Mộ kiếm của Tam sư tỷ được chôn ở đằng kia, lũ chim chóc trên núi toàn
đi bậy trên đó, cho nên đệ ngày nào cũng ra đó bắt chim để nướng ăn”.
Đế quân đứng lại, tỏ ý muốn ta tự đi lên phía trước mà xem, vậy nên ta
chẳng còn cách nào, lại tiếp tục mặt dày giả vờ quên mất rằng mình vẫn còn
đang tay trong tay với Đế quân. Ta tiến lên trước hai bước, trên mộ không hề có
chữ viết hay ký hiệu gì mà chỉ cắm một thanh kiếm. Xem xong ta cảm thấy thật
khó hiểu: “Kiếm gỗ?”.
“Đúng vậy, là kiếm gỗ”, khuôn mặt Chi Liên đế quân phủ đầy hàn sương, so
với người lúc nãy nắm tay ta thì cứ như hai người khác nhau vậy. Âm thanh cất
lên như một trận mưa đá: “Ta đang muốn hỏi muội, thanh kiếm thật muội quăng
đi đâu rồi?”.
Nghe vậy, ta đang đứng đó liền vì quá sợ hãi mà giật mình tỉnh giấc.
Ánh mặt trời rực rỡ, ở bên ngoài vang lên tiếng leng keng không dứt. A Hàn
không ở trong phòng.
Ta rửa mặt xong bèn lấy một chút điểm tâm trong hộp ra ăn rồi đi tìm nhi tử.
Giấc mơ đêm qua cứ y như thật, ta không kìm được liếc nhìn về hướng nội
viện mấy lần, không biết cảnh tượng trong đó có giống như trong mơ không
nhỉ?
Hai tỷ muội Côn Luân vẫn như thế, một xanh một trắng, cô nương áo xanh
múa kiếm, cô nương áo trắng xách giỏ hoa, một bên cổ chân buộc một cái
chuông nhỏ, theo cách nàng ta bước đi hình như đó chính là Lăng Ba vi bộ độc
môn của phái cô ta, mỗi bước chân mỗi cái lắc lư, phối hợp thêm cả tiếng
chuông leng keng, vừa uyển chuyển vừa êm tai.
Tứ sư huynh Đan Thần phóng đãng đang cầm một cây tiêu đứng gần đó, vẻ
mặt say mê đắm đuối. Màn múa vừa kết thúc, hắn liền vỗ tay bôm bốp khen
hay, còn liên tục than thở: “Ta vốn muốn đệm nhạc cho hai vị sư muội nhưng
nay nghe thấy tiếng chuông tuyệt diệu như vậy, sư huynh không dám tự làm xấu
mặt”.
Đan Thần ở đó, ta đương nhiên chẳng muốn đi tới để gặp xúi quẩy. Đang
định len lén đi đường vòng tìm vài đệ tử hỏi chuyện, thì con mắt xảo trá của
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Đan Thần vừa liếc một cái đã thấy ta ngay, sau đó không biết thức thời mà đùng
đùng bước tới trước mặt chặn đường ta.
“Xem bộ dáng đại tỷ như vậy chắc là vừa mới ngủ dậy? Mắt sưng đến không
biết giống cái gì rồi”, hắn thành tâm thành ý nói: “Ngũ sư đệ cũng coi như một
cao thủ luyện đan, tỷ với Ngũ sư đệ lại thân thiết như thế sao không đến xin đệ
ấy vài viên đan dược tiêu sưng bồi bổ tinh thần về mà dùng?”.
Ta cũng cực kỳ thành khẩn mà nói: “Tứ sư huynh thật biết quan tâm người
khác. Dù sao khi ta được sinh ra thì dung nhan cũng chẳng xinh đẹp gì rồi”,
ngừng một chút tỏ vẻ vô cùng hâm mộ, ta nói: “Làm sao có thể xinh đẹp yêu
kiều hơn hoa được như Tứ sư huynh?”.
Hắn cười, ánh mắt kỳ dị còn mang theo sát ý. Ta cũng cười, như gió xuân
thổi qua khiến vạn vật hồi sinh.
Đan Thần hỏi: “Sao rồi? Đã chuẩn bị lễ vật cho Nhị sư huynh chưa?”.
Ta cười híp mắt đáp: “Không phiền sư huynh phải nhọc tâm”.
Hắn cử chỉ ngả ngớn, đi quanh ta một vòng rồi nói: “Xem bộ dạng của ngươi
thế này cũng không giống người có thể đưa ra vật gì có giá trị. Hơn nữa Nhị sư
huynh ta cũng không dễ động lòng với những thứ phàm tục tầm thường đâu
nhé”.
Lời nói của hắn cực kỳ khó nghe nhưng câu sau thì đúng là sự thật.
Chỉ có điều, ta từ trước đến nay cho dù thua nhưng cũng không bao giờ thua
về mặt khí thế, vậy nên ta bĩu môi: “Cũng chẳng còn cách nào khác, xuất môn
tại ngoại, trong nhà dù có long sàng ở Đông Hải, trứng khổng tước trên Linh
Sơn, cũng đành phải để đó cho mốc meo, đâu có thể về lấy được”.
Đan Thần phì cười lên tiếng: “Không có được thứ nào cho ra hồn thì múa
giống như hai vị sư muội cũng được. Biết múa không? Vậy còn gảy đàn? Nếu
như cũng không được thì ta khuyên ngươi hãy mau chóng bỏ cuộc đi”.
Trận cãi nhau này không thể tiếp tục được nữa vì ta bỗng thấy nhi tử mà mới
sáng sớm đã không thấy đâu bỗng lù lù xuất hiện.
Tiểu tử giấu tay sau lưng không muốn cho nhóc trọc đầu cầm. Nhóc trọc đầu
tủi thân đành túm lấy vạt áo của nó, tay kia cầm một túi đồ ăn, hai thằng nhóc
đang níu níu kéo kéo bước lại đây.
Ta liếc mắt thấy trước ngực nhi tử còn đang đeo thứ gì đó kinh ngạc hỏi; “Đệ
lấy chuỗi tràng hạt này ở đâu vậy? A Hàn bĩu môi nói: “Sư phụ cho”. Ta vẫn
còn như đang ở trong mây trong sương thì nhóc trọc đầu đứng một bên hưng
phấn nói: “Nhị sư huynh nhận A Hàn làm đồ đệ rồi! Hiện giờ xét về vai vế, A
Hàn còn lớn hơn đệ một bậc đấy...”, nói đến đây nhóc trọc đầu liền bị nhi tử của
ta đẩy cho một cái ngã sấp làm miệng dính toàn bùn.
Ta hoàn toàn sững sờ.
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Cứ thế nhận đồ đệ mà chẳng cần có sự đồng ý của các sư huynh sư đệ sao?
Xu thế phát triển của sự việc quả thực khiến ta trở tay không kịp... Đế quân y
chẳng nói chẳng rằng, sao tự nhiên lại giúp đỡ ta như vậy?
“Ngay cả chào hỏi cũng chưa, sự việc cứ như vậy mà kết thúc rồi sao?”, Đan
Thần đứng một bên lẩm bẩm.
Nhóc trọc đầu hét vào mặt hắn: “Nhị sư huynh nói, có chuyện gì thì tự đi tìm
huynh ấy mà hỏi”, sau đó nó nói với ta: “Nhị sư huynh nói, sau này tỷ tỷ và A
Hàn có thể tự do ra vào viện tử của huynh ấy, sẽ không có ai cản trở đâu. Vẫn
còn một câu huynh ấy muốn đệ chuyển lời, tỷ tỷ đừng quên chuyện lời hứa về
sinh thần của huynh ấy”.
Hết bất ngờ này đến bất ngờ khác khiến ta không thể phản ứng kịp.
Ta cứ cho rằng chuyện tặng lễ vật sinh thần đó, đều do hai người Đan Thần
và Tư Đàn cùng nhau làm loạn để phá bĩnh ta, lẽ nào Đế quân đứng bên cạnh lại
thần, để ý xem chuyện này là thật? Ta quả không dám tin!
Ta dắt nhi tử về phòng hỏi rõ sự tình, A Hàn nói: “Sư phụ dẫn con qua đó,
lúc đầu thì hỏi tên, năm nay bao nhiêu tuổi, sau đó hỏi phụ mẫu là ai, rồi sinh ra
ở nơi nào. Hỏi xong thì ngồi trên ghế ngẩn người”.
Thật không hổ danh là Đế quân, những việc y làm không ai có thể đoán ra
được.
“Cuối cùng sư phụ liền hỏi con, có phải muốn bái sư tu hành không? Con trả
lời là phải. Sư phụ lại hỏi, tu hành vừa cực khổ vừa vô vị, con có sợ không? Con
đáp không sợ, sư phụ liền nói, được, ta nhận con làm đồ đệ.”
Ta cầm chuỗi tràng hạt trước ngực A Hàn quan sát kỹ, nhìn xong mới thấy
kinh ngạc, đây đâu phải là chuỗi tràng hạt bình thường, rõ ràng là hạt xá lị1! Còn
rất có khả năng đây là vật mà Đế quân hay mang theo bên mình.
Sự thật này thật khiến ta đau lòng. Bản tiên cô bám lấy Chi Liên Đế quân
nhiều năm cũng không thể tiếp cận y, vậy mà nhi tử ta chỉ gặp mặt trong khoảng
thời gian ngắn ngủi lại vừa mắt y. Cũng không biết gặp phải vận phân chó2 gì
đây nữa?
A Hàn nói: “Lúc đầu con còn chưa đồng ý mà hỏi sư phụ rằng, thế còn tỷ tỷ
con thì sao, sư phụ trả lời, nếu tỷ tỷ con có yêu cầu gì thì tự đến tìm ta mà nói”.
“Ồ!” Tim ta cứ đập thình thịch cả lên.
Đệ tử trên núi quả thật tin tức nhanh nhạy, chưa đến nửa ngày, người nào
cũng biết A Hàn đã trở thành đệ tử nhập thất của Nhị sư huynh. Ôn Ngọc Tuyển
còn đến chúc mừng, cười nói rằng hắn cũng có ý muốn nhận A Hàn làm đệ tử,
ai ngờ lại bị sư huynh giành trước.
Người làm cho ta thấy ngạc nhiên nhất là Tư Đàn, bởi vì ta cứ nghĩ ả nhất
định sẽ giở trò quỷ gì đó nên đã sắp xếp sẵn phòng ốc chờ ả tới đập phá. Không
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ngờ ả vừa gặp A Hàn liền nhìn trái nhìn phải, ta còn hoài nghi không biết có
phải do mặt trời ban trưa nắng quá khiến ả trở nên không được bình thường hay
không? Tóm lại là ả lúc thì mặt mày hớn hở, lúc lại mở miệng bảo A Hàn gọi ả
là sư thúc, khi thì đùa với A Hàn bảo nó gọi ả là cô cô. Ả cười khanh khách
không ngừng, nghe những lời ả nói mà toàn thân ta đều nổi da gà.
Hơn nữa, lúc sau Tư Đàn còn khăng khăng nhét cho A Hàn một sợi dây bằng
ngọc, khiến ta cảm thấy trời đất thật sự đã đổi thay.
Có điều nhi tử ta rất có khí phách, từ đầu đến cuối đều chẳng thèm để ý tới
Tư Đàn.
Đệ tử nhập môn được phát cho hai bộ y phục, một ít đồ dùng hằng ngày và
hai quyển tâm pháp điều khí. Ta xem sơ qua, quả là cơ bản đến không thể cơ
bản hơn được nữa, về cái này thì ta có thể chỉ dạy cho nhi tử được đôi chỗ. Thay
y phục mới cho nhi tử, trải qua một trận đấu tranh tư tưởng, bồn chồn không
yên, cuối cùng ta cũng quyết định dẫn nhi tử qua khấu lạy Đế quân.
Đây là lần đầu tiên ta bước vào nội viện, cảnh vật ở đây gần như giống hệt
với khi ta thấy trong giấc mơ. Đệ tử dẫn đường đưa chúng ta đến bên ngoài viện
tử mà Đế quân ở rồi đứng lại. Nhóc trọc đầu đang chống cằm ngồi chồm hổm
bên ngoài, vừa thấy chúng ta hai mắt liền bừng sáng, đứng dậy nghênh tiếp.
Ta chỉ cần nghĩ đây là nơi Đế quân ở và tu hành liền đứng ngồi không yên.
Ta nhanh chóng quan sát xung quanh, trong vườn trồng cây hoa mộc tê3 hương
thơm nức mũi. Một bức tường gạch thấp ngói đỏ thắm nối liền với nguyệt nha
môn4, trên cửa còn có câu đối khuyết một vế: Nhân dữ hoa tâm các tự hương5.
Tuy không biết thưởng thức nhưng ta nghĩ chỉ cần là sở thích của Đế quân
thì đều tuyệt.
Nhóc trọc đầu nói: “Nhị sư huynh đang pha trà, hai người vào đi”, nói xong
bèn vén tấm mành lên.
Trong phòng có đặt một chậu đá, tấm mành vừa được vén lên, luồng khí mát
lạnh hòa cùng với hương trà nhàn nhạt thanh nhã theo gió bay đến.
Lúc đó ta cảm giác như hơi thở của mình tắc nghẹn.
Sau tấm mành vẫn còn một lớp rèm châu, bên trong trải một chiếc chiếu viền
hoa thủ công tinh xảo, trên chiếu đặt trà kỷ thấp bằng gỗ hoàng lê, trong chiếc lò
đất đỏ nhỏ than hồng đang cháy rực, bình nước đặt phía trên đang sôi lục bục,
nổi lên những bong bóng nho nhỏ như mắt cua.
Bên cạnh bộ đồ trà bằng chu sa là một chiếc khay bạc hình nửa vầng trăng,
trong khay chứa nước trong vắt. Qua bức rèm châu lay động, Đế quân đang
cong mình nằm sấp bên bàn, vẻ mặt bình thản hờ hững, trong từng cử chỉ cũng
lộ ra vẻ vô cùng biếng nhác.
Ta chưa từng thấy một Đế quân như vậy.
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Ta đứng ngẩn ra ngắm nhìn Đế quân từ từ xoay đầu lại, ngũ quan đã thanh
nhã lại càng tuấn mỹ. Ngón tay thon dài trắng nõn đang cầm chùm hoa nguyệt
quế, y cuộn nó lại, vuốt nhẹ, những cánh hoa vàng nhạt lần lượt tách khỏi nhụy
hoa, trôi nổi bồng bềnh trên mặt khay bạc.
Rất nhiều năm sau này, mùi hương hoa nguyệt quế ngày hôm nay vẫn như
vương vấn đâu đó quanh chóp mũi và cả sâu thẳm đáy lòng ta, mãi mãi không
phai nhạt.
Từ trong hương hoa thơm nồng đó, Đế quân khẽ ngẩng đầu, nhìn thẳng vào
mẫu tử ta.
Ghi chú:
1. Xá lị (xá lợi): Những hạt nhỏ có dạng viên tròn giống ngọc trai hay pha lê
hình thành sau khi thi thể được hỏa táng hoặc thân cốt sau khi chết của các vị
cao tăng Phật giáo. Đây là bảo vật của giới Phật giáo. (ND)
2. Vận phân chó: Cứ tưởng gặp xui xẻo nhưng thực chất lại đạt được may
mắn. (ND)
3. Hoa mộc tê còn gọi là hoa quế. (ND)
4. Nguyệt nha môn: Một loại hình cửa đi lại đặc trưng của kiến trúc Trung
Quốc, cửa có hình tròn được dựng lên trên các lối đi nhằm mục đích trang trí.
(ND)
5. Nhân dữ hoa tâm các tự hương: Người và hoa, mỗi bên đều có mùi thơm
đặc trưng của riêng mình. (ND)

2

T

a giống như người say lắp bắp nói ra mục đích đến đây. A Hàn quỳ xuống

nghiêm trang dập đầu ba cái. Đế quân uy phong gật đầu rồi lên tiếng: “Ngồi đi”.
Ta vừa đặt mông xuống chiếu, Đế quân đã nhẹ hắng giọng, ta lập tức giật bắn
người, ấp a ấp úng nói: “Ta đứng là được rồi!”.
Hu hu, cái tính phóng khoáng của ta ơi, ngươi chạy đi đâu mất rồi?
Đế quân thanh giọng nói: “Mấy ngày nay bởi vì lễ tế Tam Thanh nên ta hơi
bận, chuyện học tạm thời gác qua một bên, ta cũng không thúc ép con, hãy tự
đem quyển tâm pháp điều khí đó ra mà xem, có thắc mắc gì thì cứ đến hỏi ta”.
Sau đó y hỏi A Hàn biết được những chữ nào rồi, bình thường hay đọc
những sách gì.
Riêng về chuyện này ta có thể vỗ ngực tự hào, nhi tử ta không biết thuộc
dòng giống của ai, mới ba tuổi đã có thể như một lão phu tử, cầm quyển sách
ngồi đọc say mê thích thú.
www.vuilen.com

44

Tác giả: Kim Nhật Si

Người dịch: Phạm Phương Thúy

BA KIẾP DÂY DƯA CỬU VĨ HỒ

Nhóc trọc đầu thập thò bên ngoài, Đế quân vừa vẫy tay một cái, nó đã vui vẻ
chạy vào kéo A Hàn đi. Ta ngơ ngác, bây giờ trong phòng chỉ còn mỗi ta và Đế
quân thôi.
Loáng cái, chỉ có mỗi tiếng lục bục của bóng nước trên chiếc lò đất đỏ.
Thần sắc Đế quân vẫn tự nhiên, nước sôi, hai tay áo Đế quân mới hơi lay
động, ta đã lập tức nịnh nọt nói: “Để ta”. Ta rửa sạch tay tiến lên trước pha trà.
Đế quân cũng ngừng tay, hơi cúi đầu, ánh mắt chăm chú theo sát từng động tác
của ta.
Pha trà, điều quan trọng là tâm phải tịnh, nếu như bình thường, tuy không thể
giống như Đế quân, cả người lẫn dáng vẻ đều đẹp đẽ, thì động tác của ta cũng
có thể xem như đúng quy cách. Nhưng lúc này Đế quân cứ nhìn chằm chằm như
thế kia, nước không bắn ra ngoài là đã may mắn lắm rồi.
Trong lúc đang bối rối, ta liền không kìm nổi miệng, tìm chuyện để nói: “Cái
bình hoa gốm men xanh này thật đẹp, cổ dài mình thuôn, có cả cán cầm; cái lò
đất đỏ nhỏ này cũng thật tốt, tiết kiệm than”. Ở ngoài cửa truyền đến tiếng
người phì cười, trên mặt Đế quân cũng đong đầy hiểu ý, chỉ lạnh nhạt đáp:
“Muội hãy như bọn họ, cứ gọi ta là Nhị sư huynh được rồi”.
Vài ngày sau, cái tên Đan Thần kia cười rũ rượi chạy đến hỏi ta: “Có cái
bình hoa gốm men xanh nào không phải cổ dài mình thuôn, đế có cán cầm? Lò
đất đỏ nhỏ có thể tiết kiệm than? Sao mà ngươi có thể nghĩ ra được thế?”.
Dù sao đi nữa, lúc đó ta nói xong cũng biết ngay rằng mình vừa nói những
điều ngớ ngẩn, trong lúc đang hối hận, ta vô tình để nước trà bắn ra, rơi trúng
vào ống tay áo trắng tinh của Đế quân, làm ướt một mảng lớn.
Ta giương mắt nhìn, bất chấp tất cả, vội vàng lấy tay áo lau cho y, Đế quân
nhẹ nhàng rũ tay áo né tránh, nhấc tay bưng trà lên rồi nhấp một ngụm, nói:
“Đây là lá trà mới hái trong tiết Bạch lộ1 mùa thu, nước trà tuy hơi nhạt nhưng
lại vừa miệng”.
Dưới sự ngầm ám chỉ của Đế quân, ta cũng uống thử một chén trà, tất nhiên
chẳng thể giống như Đế quân, nói ra cái gì mà xuân thủy thu hương được.
Ta hỏi: “Nhị sư huynh phải chăng có gì muốn căn dặn?”.
Đế quân đáp: “Ta thật sự có một điều không thể hiểu được. Như lời muội
nói, A Hàn từ nhỏ đã mất cha mẹ, chỉ còn mỗi một người thân duy nhất chính là
tỷ tỷ, thật rất đáng thương”.
Ta gật đầu thật nhẹ.
Đế quân lạnh mặt: “Có phải là nói dối?”.
Tuy không biết vì sao Đế quân lại nói những lời này nhưng ta chột đạ, một
khi chột dạ thì mắt bắt đầu liếc nhìn lung tung, thân người cũng không thể đứng
thẳng được nữa.
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Đế quân chắc sẽ không sử dụng thuật đọc tâm với ta chứ?
Có nên nói dối nữa không đây?
Ta vẫn đang dằn vặt suy nghĩ.
Đế quân nói: “Ta còn nghe được một chuyện. Hôm Đàm yêu tác quái đó,
mười mấy đệ tử trên núi đều chính tai nghe được có người la lên ‘Cứu nhi tử
của ta!’ vô cùng rõ ràng, mẫu tử ngày hôm đó nay lại thành tỷ đệ, điều này quả
thật khiến người ta khó hiểu”.
Nghĩ đến từ trước đến nay, Đế quân vẫn luôn cao cao tại thượng, uy nghiêm
không thể mạo phạm, đương nhiên trong mắt không thể chứa được dù chỉ là nửa
hạt cát, phải chăng đối với hành vi lừa dối, cho dù lớn hay nhỏ, lợi hay hại thì y
cũng đều căm ghét?
Tại sao những chuyện chẳng tốt đẹp gì như vậy cứ toàn bị bại lộ trước mặt
Đế quân? Trong lòng ta thầm thất vọng buồn bã.
Đế quân nói: “Bây giờ ta cho muội một cơ hội nữa, chắc muội cũng biết bản
thân nên làm gì rồi chứ?”.
“Vâng vâng vâng. Ta cũng không dám nói dối thêm nữa.”
Trông Đế quân hình như vẫn còn điều gì muốn giáo huấn, ta bèn vội vàng
dỏng tai nghe.
Nhưng y chỉ hơi cau mày, tựa như chuyện đó rất khó mở miệng, ta thầm cảm
thấy kỳ lạ, một lúc sau mới nghe thấy y làm bộ thờ ơ hỏi: “Vậy phụ thân của A
Hàn đang ở đâu?”.
Ta thừa nhận, ta có tội, ta không nên hết lần này đến lần khác khiêu chiến
với uy nghiêm của Đế quấn.
Lúc đó ta chỉ nghĩ rằng, ta đã lừa gạt y, ấn tượng của y đối với ta đã xấu đi
rất nhiều, chẳng nhẽ ta lại không mượn cơ hội này bịa ra một câu chuyện thật bi
thảm đáng thương để chiếm được sự đồng tình của Đế quân? Cho nên ta gần
như chẳng cần suy nghĩ, bi thương khôn xiết nói: “Tên nam nhân phụ tình ấy, từ
lúc đứa trẻ còn chưa sinh ra đã ân đoạn nghĩa tuyệt, bỏ rơi hai mẫu tử ta rồi”.
Vừa nói xong ta liền biết mình đã sai.
Khoảnh khắc đó, ánh mắt Đế quân như ngọn đuốc gần xanh trên trán nổi lên
rõ rệt, ta tin rằng nếu lúc đó trong tay Đế quân có một con dao, y sẽ lóc thịt ta
ngay lập tức!
Từ chỗ của Đế quân bước ra, tinh thần ta liền suy sụp ủ rũ.
Ngược lại, tâm trạng nhỉ tử ta lại rất tốt, buổi sáng nó và nhóc trọc đầu gọi
thêm vài đứa trẻ khác trên núi cùng chơi đá cầu, buổi trưa còn ăn thêm nửa bát
cơm, lúc ta ngủ trưa nó cũng nằm cạnh. Ta ở trước mặt nó thở ngắn than dài, nó
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liền vươn bàn tay nhỏ bé sang xoa xoa mặt ta, rồi lại tiếp tục xoa xoa, cuối cùng
cũng khiến tâm trạng ta vui vẻ hơn một chút.
Dưới áp lực của Đế quân, ta không dám bừa bãi thêm nữa, gặp người nào
liền giới thiệu A Hàn vốn là nhi tử của ta. Ta bi thảm phát hiện ra, sau chuyện
này, hình tượng cũng chẳng tươi trẻ cho lắm của bản tiên cô trong mắt họ lại trở
nên già thêm mười tuổi.
Ôn Ngọc Tuyến nghe nói ta muốn chọn nhạc cụ liền đích thân đưa ta đến
phòng chứa đồ.
“Những năm trước sư huynh đều không muốn tổ chức yến tiệc sinh thần,
năm nay có các vị cô nương ở đây, nhất định sẽ náo nhiệt hơn nhiều.”
Hắn lại cười nhẹ: “Không biết cô nương muốn chọn loại nhạc cụ nào? Ta
nghĩ người nhã nhặn thuần khiết như cô nương đây thì chắc tài nghệ thổi sáo
đánh đàn cũng vô cùng thành thục, thật khiến người người mong đợi”.
Được hắn khen như vậy ta thật sự xấu hổ, đằng hắng nói: “Không phải chọn
cho ta. Haizzz... không giấu gì huynh, mấy thứ này ta cũng không giỏi cho
lắm”. Ra hiệu cho nhi tử cầm lấy một ống huân2 từ trên giá xuống, bắt đầu thử
cảm âm.
Trước sinh thần của Đế quân, mỗi khi rảnh rỗi ta liền kéo nhi tử vào rừng để
luyện tấu. Tất nhiên là nhi tử luyện, còn ta thì khép hờ mắt gõ nhịp, vậy mà
cũng toàn gõ được một nửa là liền lơ mơ buồn ngủ.
Trong lúc nhi tử luyện tập, Tư Đàn có đến một lần, không biết nữ nhân này
bị cái gì mà bây giờ mỗi lần nhìn thấy A Hàn là hệt như ong thấy hoa, hết sức
quan tâm, lấy lòng nó. Nhi tử ta vừa thổi xong, ả liền hết lời khen ngợi từ dáng
ngồi, thủ pháp thổi huân, cho đến ca khúc. Còn với ta, ả lại hếch mặt cao ngạo:
“Nghe nói ngươi chẳng giỏi cái gì, đến lúc đó còn đòi biểu diễn tài nghệ, vậy tài
nghệ của ngươi đâu?”.
Được rồi, ta tự khoác lác “biểu điễn tài nghệ” đúng là có hơi khoa trương,
nhưng mà ả ta cần gì phải nói gay gắt như vậy?
Ta thờ ơ liếc nhìn ả: “Thì là cái này đó thôi”, vừa nãy chẳng phải ả đã đánh
giá cao lắm sao.
Tư Đàn suýt nữa thì từ dưới đất nhảy lên trên trời, hét to: “Cái gì? Để A Hàn
thổi huân mà lại là tài nghệ của ngươi?”. Ả thiếu chút nữa là nhổ nước bọt nào
mặt ta: “Sao lại có người mặt dày vô sỉ như ngươi chứ?”.
Thật là nông cạn! Ả không biết cái gì gọi là “con chính là kiệt tác tuyệt vời
của mẹ” sao? Nhưng cái này không thể trách Tư Đàn được, ả chưa từng sinh
con cũng chưa từng nuôi con, bản tiên cô cũng chẳng muốn kì kèo nhiều với ả
làm gì.
Yến tiệc sinh thần của Đế quân được bố trí ở ngoại viện, ngay chỗ cây hoa
mộc tê. Ôn Ngọc Tuyển nói: “Nhân duyên của sư huynh rất tốt, trễ thêm chút
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nữa sẽ có các bằng hữu tiên sơn khác đến nữa. Cuộc sống trên núi khô khan
buồn tẻ, nhóm đệ tử ở ngoài trung viện không thể tiến vào nội viện, người nào
người nấy chỉ có thể nghển cổ chờ mong.
Ở đâu có náo nhiệt, ta đương nhiên sẽ đến góp vui, huống hố chuyện náo
nhiệt này còn là chuyện của Chi Liên Đế quân. Từ hôm bị y giáo huấn, đã mấy
ngày ta không gặp Đế quân, cho dù vết thương lòng có sâu đến mức nào chăng
nữa thì cũng đã lành bảy, tám phần rồi, nghĩ đến việc được gặp Đế quân, ta lại
vui mừng nhảy nhót.
Chỉ ngặt một nỗi bà chằn Tư Đàn kia lại nghiễm nhiên cho rằng mình là nữ
chủ nhân nơi này, cứ như con bướm đỏ bay tới bay lui, khiến ta bực mình. Vừa
mới sáng ra ả đã gọi ta đến đó giúp đỡ, làm thuộc hạ cho ả sai khiến. Ả ở phía
trên hô hào, từ hành vi đến khuôn mặt đều tỏ ra cao hơn ta một bậc, điều này
càng khiến ta khó chịu. Nếu không phải muốn mượn cơ hội này để lấy lòng Đế
quân, ta đây cũng chẳng cần phải chịu đựng ả làm gì.
Đây đã là chuyến thứ hai bản tiên cô nhẫn nhục chịu đựng đến hầm rượu ở
trung viện để khuân rượu rồi. Đã nhiều năm không làm việc nặng nhọc, tuy ta
đã cố tình chọn những vò rượu vừa nhỏ vừa nhẹ để khuân còn len lén mở nắp
đổ bớt phân nửa rượu trong vò đi, vậy mà vẫn mệt tới thở không ra hơi. Ta bằng
lòng đến đây lần thứ hai là bởi định tìm chỗ nào yên tĩnh ngtử ngơi một chút rồi
mới quay về.
Ta nhìn trúng một khối đá lớn phía sau hầm rượu đang định thoải mái giãn
lưng một chút thì phía sau gáy đột nhiên có một cơn đau thấu xương.
Khi thần trí rơi vào u mê, ta mơ hồ nghe thấy tiếng của bà chằn ác độc Tư
Đàn: “Ngươi cứ thức thời nằm ngủ một giấc ở hậu sơn đi, yến tiệc sinh thần của
Nhị sư huynh đâu phải chỗ mà hạng lôi thôi nhếch nhác như ngươi có thể tham
gia”, ả còn chì chiết: “Ước gì lũ ong độc và muỗi trên núi đốt cho khuôn mặt
xấu xí của ngươi thành đầu heo luôn!”.
“Sư muội... muội thật độc ác!”, một tiếng nói khác vang lên phía sau.
Tư Đàn giận dữ mắng: “Đan Thần, huynh đừng có nhiều chuyện!”.
“Ôi dào… Ta không nhìn thấy gì hết…”
Ghi chú:
1. Bạch lộ là 1 trong 24 tiết khí của các lịch Trung Quốc, Việt Nam, Nhật
Bản, Triều Tiên. Nó thường bắt đầu vào ngày 7 hay 8 tháng 9 dương lịch. Ý
nghĩa của tiết khí này đối với vùng Trung Hoa cổ đại là “Nắng nhạt”. (BTV)
2. Huân: Nhạc khí hơi thời cổ đại, làm bằng đất nung hình quả trứng, có
một lỗ thổi và sáu lỗ bấm. (ND)
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K

hông biết ta đã ngủ bao lâu, lúc mở mắt ra thì bốn phía đều là bóng tối.

Trên những tán cây không xa hiện lên đôi mắt sáng như đuốc của những con
cú đêm đang rình rập, tiếng muỗi và côn trùng thì cứ không ngừng vo ve. Kỳ lạ
là trên thân thể của ta được bao phủ một quầng sáng nhàn nhạt, ngăn chặn
những con muỗi và côn trùng độc ở bên ngoài.
Ta vừa nhấc tay, quầng sáng đó liền biến mất, không thấy đâu nữa.
Lại giương mắt nhìn bốn phía, ta kinh ngạc phát hiện ra ở gần đó có một đại
điện, ánh nến sáng ngời.
Bà chằn Tư Đàn đó ném ta ở chỗ nào vậy nhỉ? Gáy ta vẫn còn cảm thấy đau
đớn, tình trạng này chắc là không thể tham dự yến tiệc sinh thần của Đế quân
được rồi... Ta tức đến nghiến răng nghiến lợi.
Khi tới gần đại điện hơn một chút, ta không khỏi giật mình. Một tấm hoành
phi lớn phía trên viết “Tử Cực điện”, trước điện có vài đệ tử canh giữ đều đang
ngả đông ngả tây mà ngủ khò khò, chắc là đã bị ai đó động tay động chân rồi.
Nhất thời hiếu kỳ bước vào trong, trong chính điện rực rỡ đèn đuốc có tượng
thần của ba vị thiên tôn, chính là tượng vàng Tam Thanh! Tam Thanh tướng
mạo trang nghiêm, đỉnh đầu bao phủ rặng mây tím huyền ảo, trên thân thiếp
vàng thiếp bạc, tay cầm pháp ấn, lòng ôm trọn hư không. Trên từng lá cờ đều
viết pháp hiệu của Tam Thanh: Ngọc Thanh Thánh Cảnh Đại La Nguyên Thủy
Thiên Tôn, Thượng Thanh Chân Cảnh Đại La Linh Bảo Thiên Tôn, Thái Thanh
Tiên Cảnh Đại La Đạo Đức Thiên Tôn.
Xem ra đây là đạo trường lập đàn cầu khấn cho lễ tế Tam Thanh.
Có điều, việc thiếp vàng tượng thần của Thiên Tôn hình như vẫn chưa xong.
Ta đang định rời khỏi, khuỷu tay vô tình đụng phải lư hương trên bàn, cái
vật mình tròn này lộc cộc lăn va vào trên tượng thần của Thiên Tôn, tàn hương
rơi vãi bám trên thân của Nguyên Thủy Thiên Tôn một mảng lớn. Ta hét lên
một tiếng bi thảm. Ta đã sớm phải nếm trải cực khổ vì việc bất kính với thượng
tiên, làm sao dám thất lễ, vội vàng xắn tay áo lên cố gắng chà lau, sau đó ta
khóc không ra nước mắt phát hiện ra rằng chỗ vàng thiếp lên thân tướng của
Thiên Tôn vẫn chưa khô, mảng dính bẩn kia không thể chùi sạch được.
Còn may, vẫn còn may là tượng thần Thiên Tôn vẫn chưa phát sáng.
Thiên Tôn ơi Thiên Tôn, tiểu tiên vô ý mạo phạm, người chắc không thần
thông đến nỗi bắt được lỗi của đệ tử chứ?
Ta chột dạ chạy nhanh ra khỏi điện thờ.
www.vuilen.com

49

Tác giả: Kim Nhật Si

Người dịch: Phạm Phương Thúy

BA KIẾP DÂY DƯA CỬU VĨ HỒ

Đã biết đây là đạo trường cho lễ tế Tam Thanh, ta áng chừng cũng tìm được
phương hướng. Tuy chưa từng đến đây nhưng việc tìm phương hướng cũng
không tốn quá nhiều công sức.
Ngoài việc phải hứng chịu gió núi vào lúc nửa đêm, sau khi tỉnh dậy còn bị
muỗi đốt vài nốt, thì ta cũng không sao. Trên đường về, ta gặp được Đan Thần
và Ôn Ngọc Tuyển vì đi tuần mà chưa ngủ. Nhìn tên Đan Thần kia cười mà bản
tiên cô thấy vô cùng buồn nôn, rõ ràng hắn biết chuyện mà còn giả vờ hỏi han:
“Ta nói này đại tỷ, ngươi không tham dự yến tiệc sinh thần của Nhị sư huynh,
nửa đêm lại đi lang thang ở đây. Sao ngươi lại làm như vậy?”.
Ôn Ngọc Tuyển đứng bên cạnh thì lại lo lắng nhìn ta.
Bản tiên cô tức run cả người. Chuyện ngày hôm nay thôi thì cứ coi như bị
chó cắn một miếng đi.
Có lẽ sau khi vứt ta tại hậu sơn Tư Đàn đã dùng pháp thuật hóa một cái gối
thành hình dáng như ta đang nằm ngủ trên giường. Ta trở về phòng liền nhìn
thấy nhi tử đang ôm lấy “ta” ngủ, ấn đường hơi chau, dường như trước khi ngủ
đã gặp vấn đề nan giải gì đó. Ta vừa đụng vào, “ta” tức khắc biến thành cái gối.
Ta thở dài, sau khi rửa mặt chải đầu sơ qua, thay bộ y phục mới liền vùi đầu mà
ngủ.
Về sau mới biết tối đó nhóc trọc đầu có đến tìm ta mấy lần, thế mà “ta” cứ
ngủ say, có lay thế nào cũng không tỉnh. Chuyện này truyền đến yến tiệc liền
khiến tất cả mọi người phá lên cười. Người này nói: “Ngủ được như thế, chẳng
lẽ là heo?”, người kia nói: “Chuyện này cũng không thể trách ả ta, vốn là cô
nương thôn dã quê mùa, không dám tham dự yến tiệc lớn, liền nhát gan không
dám đi nữa”.
Ngày hôm sau nhóc trọc đầu thấy ta còn tỏ vẻ tức tối.
Trong lòng bản tiên cô còn tức hơn nó ấy chứ, vừa gặp mặt đã cho nó một
cái cốc đầu, xem thường nói: “Mắt của đệ đúng là đồ bỏ đi, ngay cả người nằm
ngủ trên giường là một cái gối rách cũng không nhận ra!”. Tiểu tử này từ trước
đến nay đều đứng trên cùng chiến tuyến với ta, lại thông minh lanh lẹ, vừa nghe
ta nói như vậy, đã không hề bao che mà mắng Lục sư tỷ nó thủ đoạn hạ lưu, thật
khiến ta rất hả giận.
Nhưng đám đệ tử bên ngoài không phải ai cũng hiểu chuyện như nhóc trọc
đầu, ta vừa đi đến đâu, ánh mắt chế giễu lại theo tới đó. Tiếng xấu này xem ra ta
lại phải gánh chịu rồi, thật uất ức!
Ôn Ngọc Tuyển tới thăm ta, sắc mặt ôn hòa như trước. Điều làm ta cảm thấy
ngạc nhiên chính là hắn lại chú ý tới những vết sưng do muỗi cắn trên cổ và mu
bàn tay của ta, còn mang đến một lọ cao dược để bôi cho ta nữa. Hai người nói
đủ chuyện trên trời dưới đất, sau đó nói đến chuyện yến tiệc đêm đó. Nào là
điệu múa của hai tỷ muội Côn Luân, nào là giỏ hoa thơm như thế nào, rồi các
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tiên hữu nể mặt đến tham dự đã tặng Nhị sư huynh thật nhiều kỳ trân1. Còn bà
chằn Tư Đàn đó nữa, vì Nhị sư huynh mà triệu một con hạc chúa từ ngọn núi gì
đó cách đây trăm dặm, dưới sự phụ họa của hạc tử hạc tôn mà múa một khúc
nhạc bay lượn đạp mây, quả thật không giống như những âm thanh tại nhân
gian... Haizzz, sao ả không ngã chết đi cho rồi!
Ôn Ngọc Tuyển nói: “Đáng tiếc là cô nương không tới”.
Trong lòng ta thầm chửi rửa ngàn lần đôi cẩu nam cẩu nữ Đan Thần, Tư Đàn
đã cấu kết nhau làm càn đó.
Ôn Ngọc Tuyển lại cười, nói: “Cũng sắp tới sinh thần của ta rồi. Đến lúc đó
không biêt cô nương có thể đến hay không?”.
Ta nghe trong ngữ khí của hắn dường như có chút mong chờ, trong lòng dấy
lên chút ấm áp khó hiểu bèn mỉm cười nói: “Nếu huynh hoan nghênh thì ta
đương nhiên vui mừng còn không kịp”.
Vừa dứt lời, cánh cửa liền vang lên hai tiếng cốc cốc nho nhỏ. Ta quay đầu,
bất ngờ nhìn thấy Đế quân một thân áo trắng đang đứng trước cửa, vẻ mặt lạnh
lùng, ta sợ đến nỗi nụ cười trên môi cũng tắt ngấm.
Ta thật không dám tưởng tượng, qua sự việc ngày hôm qua, y sẽ còn khinh
thường ta đến mức nào nữa, trời ơi!
Ôn Ngọc Tuyển vội vàng nghênh đón, nói: “Nhị sư huynh đến tìm A Hàn
sao?”.
Từ đầu đến cuối ta chỉ nghe thấy Đế quân trả lời hai tiếng, bây giờ là tiếng
thứ nhất: “ừm”.
Ôn Ngọc Tuyển nói: “Thật không đúng lúc, Kiếm Minh vừa dắt A Hàn ra
ngoài rồi”. Kiếm Minh, người có cái tên uy vũ ấy chính là nhóc trọc đầu, lúc
đầu khi biết được cái tên này ta còn cười ngặt nghẽo, quả đúng là không nên
nhìn mặt mà bắt hình dong.
Đế quân nghe xong thì “à” một tiếng, sau đó giống như không nhìn thấy ta
mà xoay người bước ra ngoài.
Khi bóng dáng của y sắp mất dạng thì ta mới tỉnh ra, chào tạm biệt Ôn Ngọc
Tuyển rồi lấy hết dũng khí đuổi theo Đế quân.
Haizzz, có lẽ Đế quân rất chán ghét, xem thường hành động của ta tối đó, y
rõ ràng biết ta đang vất vả đuổi theo mà không hề dừng bước. Ta đành phải mặt
dày gọi lớn: “Nhị sư huynh, chờ đã!”, y mới miễn cưỡng dừng lại, lạnh lùng
nhìn ta đang thở hồng hộc chạy lại gần.
Hai người đứng đó liền khiến cho không ít người nhìn với ánh mắt soi mói.
Đế quân lại tiếp tục bước về phía trước nhưng tốc độ đã chậm hơn nhiều. Ta
cũng đi theo, vẻ mặt nịnh bợ đến mức chỉ còn thiếu mỗi cái đuôi vẫy vẫy phía
sau thôi.
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Ta nói: “Nhị sư huynh, thật ra tối hôm qua...”.
Đế quân đột nhiên nói: “Vào đi”. Lúc này ta mới phát hiện, thì ra mình đã đi
theo vào đến viện tử của y rồi.
“Những ngày này sống ở trên núi đã quen chưa?”
Ta sững người, chẳng lẽ Đế quân đang cùng ta tán gẫu?
Ta gật đầu thật mạnh: “Tốt lắm! Tốt lắm! Thật ra tối hôm qua...”.
“Tư chất của đứa bé A Hàn rất tốt, nhưng tính cách có chút lạnh lừng.”
“A, cái này...” Nó sao có thể lạnh lùng bằng Đế quân ngài chứ...
“Tình cảm giữa muội và Ngũ sư đệ có vẻ không tồi, thân thiết lắm sao?”
“Con người Ngũ sư huynh rất tốt, rất quan tâm đến mẫu tử ta.” Ta cười ha
ha, thấy mặt Đế quân càng lạnh lùng hơn liền lập tức lấy lòng nói: “Nhưng tất
nhiên là Nhị sư huynh quan tâm tới mẫu tử ta nhiều hơn”.
Quả nhiên là chẳng ai là không thích được ptửnh nịnh, sắc mặt của Đế quân
đã ấm lên nhiều. Y rót một chén trà, từ từ nhấp một ngụm rồi đặt xuống, ta lập
tức nịnh nọt nói: “Để ta châm thêm trà cho Nhị sư huynh”.
Ai ngờ ta vừa đưa tay ra, Đế quân lại vươn qua nắm lấy cổ tay ta.
Cả người ta giống như bị sét đánh, dù lúc này bà chằn Tư Đàn đó có khóc
lóc chạy đến nhận sai với ta, ta cũng không kinh ngạc như vậy.
Nhất thời máu trong người như nghịch chuyển, ta sững sờ đứng nguyên tại
chỗ.
Mãi tới khi Đế quân buông tay, thật lâu sau ta vẫn chưa cử động nổi.
“Được rồi!”, y bỗng nói một câu khiến ta chẳng hiểu gì.
Ghi chú:
1. Đồ quý hiếm.

4

B

ản tiên cô thông minh một đời, vậy mà khi đó lại chẳng hiểu rõ Đế quân

sờ tay ta chẳng qua chỉ là để giúp ta tiêu sưng những chỗ bị muỗi đốt.
Bởi vậy nên ta vẫn duy trì rất lâu trạng thái “trước mắt ánh trăng sáng tỏ,
trong lòng phất phới hoa đào”.
Đế quân thanh giọng, hỏi ta: “Vừa nãy muội đuổi theo là vì muốn nói
chuyện gì với ta?”.
Hả? Lúc nãy ta muốn nói gì ấy nhỉ?
Phản ứng của ta rất chậm chạp, suy nghĩ nát óc một hồi lâu đột nhiên trong
đầu ta lóe lên tia sáng. Tuy nhiên ý nghĩ “được ăn cả, ngã về không” lúc ban
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đầu của ta, giờ này đã sớm rút lại rồi. Ta mở miệng lầm bầm, không biết vì sao
lời còn chưa nói ra, mặt đã nóng bừng bừng thế này.
“Không biết Nhị sư huynh... tối nay... có rảnh không?” Nói xong mà tim ta
cứ đập thình thịch như nổi trống.
Dường như Đế quân đang nhìn mặt bản tiên cô, nhưng mà ta thật sự không
dám xem sắc mặt của y lúc bấy giờ.
Trong khoảnh khắc này, hình như ta cảm nhận được Đế quân cũng có chút
động lòng.
Nhưng cũng chính thời khắc ấy, giọng nói như tiếng sấm của bà chằn Tư
Đàn đáng chém ngàn đao đó lại vang lên, cho nên ta vĩnh viễn không nghe được
Đế quân định trả lời ta như thế nào.
“Tối nay Nhị sư huynh không rảnh! Huynh ấy phải luyện kiếm với ta rồi!”
“Ôi, Lục sư tỷ. Nhìn sắc trời như vậy, không chừng tối nay sẽ có mưa đấy”,
ta nhẫn nhịn nói với Tư Đàn.
Luyện kiếm! Luyện kiếm! Luyện cái đầu ngươi á!
“Chuyện này không cần ngươi quản!”, Tư Đàn cố sức len vào bên cạnh Đế
quân, làm bộ dạng nữ ác bá hung hăng trừng mắt với ta, như đang nói “Nhị sư
huynh là của ta”.
Ta cũng chẳng muốn quản, tốt nhất là trời mưa to còn cả sấm sét nữa, xem
ngươi có bị đánh chết không! Ta cũng chẳng thương tiếc bà chằn nhà ngươi, ta
chỉ thương cho Đế quân thôi.
Ta nhìn Đế quân, khuôn mặt đửng dưng không hề có ý định mở miệng.
Ta vừa xấu hổ vừa có chút tửi thân, nhưng vẫn không cam tâm. Lúc này ta
đã bị Tư Đàn làm cho kích động đến mức ánh mắt không còn đờ đẫn, giọng nói
cũng không lắp bắp nữa.
Ta nhìn thẳng Đế quân, nói: “Nhị sư huynh, tối nay ta và A Hàn chờ huynh ở
Liên Tâm đình tại Tịnh Liên trì ở ngoại sơn, hy vọng huynh có thể dành chút thì
giờ để tới! Cũng không mất nhiều thời gian của huynh đâu!” Nói xong, ta cũng
không chờ nghe những lời chế giễu ắt hẳn sẽ có của Tư Đàn mà đã nhanh chóng
bỏ đi.
Trở về, ta đem nhi tử ra chỉnh lại từ đầu lông mày cho đến cả móng tay
móng chân, thay bộ y phục mới, biến nhi tử thành một người hoàn toàn mới, chỉ
thiếu mỗi xức dầu thơm nữa thôi.
Tư Đàn chạy qua uy hiếp ta, nếu dám cáo trạng với Nhị sư huynh thì cứ chờ
mà chịu khổ đi.
Bà chằn này cũng quá đề cao ta rồi, cái việc tới trước mặt một nam nhân nào
đó để mách tội một nữ nhân khác, ta thật sự không làm được.
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Cho nên ta cười rất có khí chất: “Lục sư tỷ đừng lo lắng, ta sẽ không bao giờ
đi mách tội ngươi đâu, có muốn mách thì cũng chỉ mách với nhi tử của ta thôi”.
Đợi khi nhi tử của ta trở nên xuất sắc rồi, xem nó có hành hạ chết ngươi
không!
Tư Đàn nắm lấy tay A Hàn, cúi người khom lưng, dùng giọng nói ngọt ngào
thân thiết nói: “Hàn Nhi, cô cô đối đãi con có tốt không?”, tay kia cầm một
miếng bánh hoa quế tỏ ý dụ dỗ.
Ta đứng một bên nhìn mà thầm khinh thường. Chiêu này từ khi nhi tử ta
được hơn một tuổi đã không còn tác dụng nữa rồi.
Ta nhìn chằm chằm, chỉ cần nhi tử mất đi một chút xíu uy vũ nào, không giữ
vững lập trường, thì tối nay đừng hòng có cơm mà ăn! Nhưng nó quả không hổ
danh là nhi tử do ta sinh ra và nuôi dưỡng, tay vừa phất một cái đã hất được bà
cô quái dị kia, còn thản nhiên lấy cái tay bị bà cô quái dị nắm mà phủi phủi, lau
lau, dáng vẻ đó thì khỏi phải nói, vô cùng chuẩn mực!
Tư Đàn tự làm mình mất mặt thế mà lại hằn học trừng mắt nhìn ta. Trước khi
đi còn để lại một câu: “Nhìn lại bộ dạng của ngươi đi! Nhị sư huynh sẽ không đi
đâu!”.
Nhóc trọc đầu đến hỏi ta, tại sao lại hẹn Nhị sư huynh đến Liên Tâm đình.
Sau đó nhóc trọc đầu lại bày mưu tính kế giúp ta chống lại Tư Đàn, nó bĩu
môi: “Lục sư tỷ lúc nào cũng như vậy! Bình thường còn luôn tìm cớ này cớ nọ
để bám lấy Nhị sư huynh chứ đừng nói đến hôm nay! Hôm nay tỷ ấy nhất định
sẽ sống chết bám lấy Nhị sư huynh, không cho huynh ấy đi dù chỉ một bước, tỷ
tỷ, tỷ hãy tin ở đệ!”.
Đôi mắt nhỏ của nó chớp chớp, bày tỏ lòng trung thành mà nói với ta: “Tỷ tỷ
có muốn đệ lén giấu kiếm của tỷ ấy, nhân tiện bỏ vài cân ba đậu1 vào cơm của
tỷ ấy luôn không?”.
Ta nghe mà đổ mồ hôi lạnh, thằng nhóc này hèn hạ quá, gần đây nó suốt
ngày bám lấy A Hàn như vậy, chỉ cầu mong nó đừng làm hư nhi tử của ta.
Tịnh Liên trì tuy ở ngoại sơn, nhưng bởi thế núi cho nên cũng xem như cách
trung viện khá gần, chỉ có điều muốn qua đó thì phải đi thuyền.
Nghe nói ta muốn đón thuyền qua Liên Tâm đình, Ôn Ngọc Tuyển liền ân
cần tới dặn dò: “Gần đây trên núi không được yên ổn, nếu cô nương qua đó thì
nhất định không được đi vào sơn đạo bên ngoài đình”.
Ta hỏi tại sao, Ôn Ngọc Tuyển đáp: “Vị sư tổ khai sơn đã từng bày kết giới
trên núi, những yêu ma tầm thường không thể vào được, sơn đạo ngoài đình đã
vượt qua khỏi phạm vi kết giới rồi”.
Thảo nào hôm đó Đàm yêu chỉ dám quanh quẩn bên ngoài Thiên Môn. Ta
thành tâm nói với Ôn Ngọc Tuyển: “Cảm ơn sư huynh”.
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Ta vốn muốn tự mình chèo thuyền qua, nhưng Ôn Ngọc Tuyển lại kiên quyết
muốn giúp ta.
Thời gian bữa tối vừa mới qua, sắc trời vẫn chưa tối hẳn, gió lạnh thổi vi vu.
Ta ôm A Hàn, A Hàn ôm theo cái huân, bên cạnh đặt một chiếc đèn lồng
dùng để chiếu sáng vào ban đêm, tiếng nước chảy qua mái chèo khẽ khàng lướt
bên tai.
Ôn Ngọc Tuyển đang chèo thuyền đột nhiên hỏi ta: “Cô nương... có phải rất
thích Nhị sư huynh không?”.
Ta ngẩn người, có chút phản ứng không kịp, sau đó nhanh chóng tỏ vẻ trấn
tĩnh, mở to mắt nói dối: “À, là thế này, ta rất cảm kích Nhị sư huynh”.
Ôn Ngọc Tuyển im lặng trong chốc lát, dường như đang suy nghĩ lựa chọn
từ ngữ thích hợp rồi mới mở miệng, ngữ khí cực kỳ kín đáo: “Cô nương cũng
biết rồi đấy, con người Nhị sư huynh rất khó gần”.
Huynh ấy trước nay đều như vậy. Mấy năm gần đây ta thỉnh thoảng cùng
huynh ấy đi ra ngoài trảm yêu trừ ma, các sư tỷ sư muội có cảm tình với huynh
ấy nhiều không đếm xuể nhưng Nhị sư huynh vẫn thờ ơ không để ý tới.”
“Cả hai vị sư muội núi Côn Luân cũng vậy, lần này ngàn dặm xa xôi đến
đây, ít nhiều gì thì cũng đã phải thất vọng rồi.”
Lúc đầu ta vốn cũng có chút xót thương cho người cùng cảnh ngộ, nhưng
hằng ngày nhìn thấy hai tỷ muội đó cùng Tư Đàn đấu khẩu đánh nhau, ta cuối
cùng cũng bỏ đi được cái tâm trạng dư thừa ấy.
Ta vờ như không để ý hỏi: “Không phải Nhị sư huynh đối với Lục sư tỷ
cũng rất tốt đó sao?”
Ôn Ngọc Tuyển hơi ngừng lại, sau đó mới gật đầu nói: “Nhị sư huynh trước
giờ đều đối xử rất tốt với các tỷ muội trong sư môn”.
Trước giờ?
Không biết tại sao ta lại đột nhiên nghĩ đến Tam sư tỷ.
Nhờ vào phước của nhi tử, tuy ta có thể tự do ra vào viện tử của Đế quân,
nhưng còn những nơi khác trong nội viện vẫn như cũ, hộ vệ nghiêm ngặt, không
thể tự ý xông vào. Cho nên từ khi mơ giấc mộng đó đến giờ, cho dù ta có hiếu
kỳ đến mấy cũng chỉ có thể nhìn về hướng đó mà thở dài, không thể tự mình
qua kiểm chứng.
Đế quân tính tình vốn lạnh nhạt, Ôn Ngọc Tuyển lo lắng cũng không phải là
vô lý.
Trong lòng ta tuy đứng ngồi không yên, nhưng vẫn phải cố tỏ ra như không
có chuyện gì, sau khi lên bờ, ta vờ như phóng khoáng thoải mái nói với Ôn
Ngọc Tuyển: “Huynh yên tâm đi, ta chỉ cảm thấy áy náy vì hôm sinh thần của
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Nhị sư huynh không đến được vậy nên muốn làm cho xong những việc ngày
hôm đó mình chưa làm được thôi. Đây là tâm ý của ta, nếu Nhị sư huynh không
đến cũng không sao”.
Ôn Ngọc Tuyển miễn cưỡng mỉm cười, sau khi buộc chiếc thuyền nhỏ lại,
hắn khẽ dặn dò ta vài câu rồi đạp kiếm mà đi.
Buổi tối hôm nay, ta chờ từ khi mặt trời xuống núi cho đến khi ánh trăng lên
cao. Tựa vào lan can của Liên Tâm đình, ta đếm những cánh sen trong hồ, từ
một cánh hai cánh cho đến vô số cánh. A Hàn nằm trong lòng ta ngủ thiếp đi rồi
tỉnh, tỉnh rồi lại thiếp đi, nhưng Đế quân vẫn không đến.
Ta thật sự rất đau lòng.
Ngay cả Lôi Công, Vũ Bà2 cũng chẳng giúp ta, rõ ràng nhìn trời cứ như sắp
đổ mưa, vậy mà lúc sau lại chẳng có giọt nào rơi xuống.
Chắc là Đế quân đang luyện kiếm với nàng sư muội xinh đẹp của y rồi nhỉ?
Lười chèo thuyền quay về, trong lúc thất hồn lạc phách ta cũng quên mất lời
dặn của Ôn Ngọc Tuyển, cõng nhi tử đi về phía sơn đạo, ta muốn đi dạo trong
gió đêm để đầu óc mình minh mẫn lại.
Chờ đến lúc ta nhớ ra được chuyện này thì những bước chân đã đi cũng
không thể thu lại được nữa.
Cách đó không xa, một tiểu cô nương người vận hồng y đang bay qua bay lại
trên sơn đạo, kia chẳng phải là tiểu yêu Nữ La hay sao?
Vậy là trong đầu ta trước đó chỉ toàn là chuyện phong hoa tuyết nguyệt đến
lúc này liền như bị dội ào một chậu nước lạnh, hoàn toàn tỉnh táo lại.
Ghi chú:
1. Cây ba đậu còn gọi là bã đậu, mắc vát, cóng khói, cáng khỏi, giang tử,
mãnh tử nhân, lão dương tử, ba nhân, mần để, hoắt, phổn, cây đề, cây đốt. Nó
là một trong năm mươi vị thuốc cơ bản của Đông y, có xuất xứ từ Tứ Xuyên,
Trung Quốc. (BTV)
2. Lôi Công: Thần sấm; Vũ Bà: Thần mưa. (ND)

5

T

a lập tức dùng tốc độ nhanh nhất tắt ngay chiếc đèn lồng đang cầm trên

tay.
A Hàn đang buồn ngủ dường như cũng cảm thấy ta đột nhiên căng thẳng mà
không hiểu tại sao, ta nhanh tay lẹ mắt bịt miệng nó lại.
Đã cách kết giới một khoảng khá xa rồi, lúc này nếu quay người chạy về chỉ
e rằng sẽ gây nên tiếng động, lại còn dẫn tiểu yêu vật kia đến đây ấy chứ.
Ta đành phải đứng yên tại chỗ, chỉ mong tiểu sát tinh kia mau mau rời đi.
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May mà trước mặt hai chúng ta có bóng cây rậm rạp che khuất, nấp trong
bóng tối cũng không dễ gì phát hiện ra được. Cả hai cố gắng che giấu tiếng hít
thở. Chỉ cần điểm mạnh của nữ yêu vật này không phải là mũi thính như mũi
chó, thì sẽ không phát hiện ra chúng ta.
Trong lòng ta thầm than khổ không thôi, đứa bé Nữ La kia vẫn quanh quẩn ở
phía trên, mãi không chịu đi, hai mắt vô thần, miệng thì lẩm bẩm những từ ngữ
cổ quái gì đó, chẳng biết nó là con cái nhà ai, có phải là đã rơi mất não hay bị
bệnh gì đó không nhỉ?
Nó không đi, ta cũng vẫn phải cắn răng chịu đựng mà đứng yên tại chỗ cũ.
Ban đêm muỗi và côn trùng rất nhiều, ta cố lắm cũng chỉ có thể lấy y phục
quấn kín được cả người nhi tử, lại không dám xua muỗi vì sợ gây tiếng động.
Cuối cùng không còn cách nào khác, ta đành phải vén tay áo lên, để lộ ra cả
cánh tay để thu hút muỗi và côn trùng đến. Trời ơi, phương pháp đuổi muỗi này
quả thực rất là anh dũng, chỉ mong ngày mai trông đừng quá thê thảm là được
rồi.
Khi Ôn Ngọc Tuyển tìm thấy mẫu tử ta, thì cũng là quá nửa đêm rồi, chẳng
biết Nữ La đã biến mất từ lúc nào.
Hắn cởi ngoại bào của mình ra rồi khoác cho ta, thở dài: “Sao cô nương để
bản thân ra nông nỗi này?”.
Hắn nói: “Nhị sư huynh đã sớm sai đệ tử qua gọi cô nương quay về. Nhưng
nửa đêm về sáng, đệ tử đi tuần phát hiện hắn nằm hôn mê trên sơn đạo mới biết
biết được đã xảy ra chuyện. Cô nương cũng đừng trách Nhị sư huynh...”.
Lúc này ta còn tâm sức đâu mà nghĩ đến mấy cái chuyện phong hoa tuyết
nguyệt ấy?
Ta đau đớn nói: “Ta cũng rất muốn nói chuyện với huynh nhưng mà bây giờ
ta...”. Ta chịu không nổi nữa rồi.
Đặt nhi tử vào trong lòng hắn xong, ta mới yên tâm mà ngất đi.
Lần này ta bệnh tròn hai ngày.
Cơ thể ta cũng không yếu đuối đến mức đó, nhưng đêm hôm trước đã phải
hứng gió trên núi cả đêm, dù có làm bằng sắt thì cũng không thể chịu nổi thêm
nửa đêm nữa, vậy nên lần này ta bệnh khá nặng.
Không biết có phải ta bị sốt đến hồ đồ không, mà lại nằm mơ toàn những
chuyện linh tinh. Cụ thể mơ thấy gì thì ta cũng quên mất rồi, chỉ nhớ mình cứ
liên tục đuổi đập muỗi.
Vừa đập muỗi vừa thấy kỳ lạ mà lẩm bẩm: “Muỗi ở đâu mà nhiều thế này?”.
Khi tỉnh lại, ta thấy mình đang nằm trên giường, đầu đau như muốn nổ tung,
miệng toàn mùi thuốc.
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Trong phòng có hai người, một lớn một nhỏ. Người lớn đang đọc sách,
người nhỏ thì rọi ánh đèn mà phỏng theo bảng chữ mẫu, thân thể nhỏ bé ngồi
thẳng tắp.
Ta trợn tròn mắt.
Không phải vì nhìn thấy Đế quân xuất hiện ở đây, mà bởi ta nhìn thấy một
nửa khuôn mặt anh tuấn của hai người ấy đều đỏ ửng.
Chẳng lẽ họ đánh nhau? Không đúng, cho dù là đánh nhau đi chăng nữa, nhi
tử ta cũng làm gì có sức đánh cho khuôn mặt Đế quân sưng vù thế kia!
Ta rên lên hai tiếng, hai người lập tức dừng công việc đang làm, ta đương
nhiên không dám chạm vào Đế quân, vội vàng kéo tay nhi tử, xoa xoa khuôn
mặt nhỏ nhắn đau lòng hỏi: “Ai đánh con thế?”.
Ánh mắt nhi tử hấp háy, mang theo nỗi tủi thân vô cùng mà nhìn ta.
Ta để ý thấy Đế quân đang đứng sau lưng nhi tử hơi xoay mặt về hướng
khác, thanh giọng nói: “Tỉnh lại thì tốt rồi”, sau đó mới đẩy cửa đi ra ngoài.
Một người rồi hai người, thái độ kỳ quặc.
Lẽ nào... Hai con muỗi rất to mà mình đập chết trong khi nằm mơ chính là
hai khuôn mặt anh tuấn của Đế quân và nhi tử?
Thôi bỏ đi, bỏ đi, bản tiên cô thức thời quyết định không truy hỏi việc ấy
nữa.
Qua lần kinh sợ này, cảm giác oán hận trong lòng ta đối với Đế quân lập tức
biến thành nỗi chột dạ.
Không lâu sau, y lại đẩy cửa bước vào, trên tay còn bưng một chén thuốc.
Y ngồi xuống bên giường ta, múc một thìa thuốc, còn chu đáo đưa lên miệng
thổi.
Ta nghĩ khuôn mặt ta nhất định là lại đỏ lên rồi.
Cùng lúc, trong lòng cũng thầm oán y khi tuyệt tình, lúc lại mập mờ không
rõ. Ta nghĩ, lần này bị bẽ mặt đến mức đó, nếu không nói chuyện với y cho rõ
ràng thì sau này sao còn có thể ngẩng mặt làm người trước mặt Đế quân.
Ta nói bằng cả sự tự tôn của mình: “Đa tạ Nhị sư huynh, để nhi tử ta làm là
được rồi”.
Đế quân ngừng lại, nhìn ta bằng ánh mắt sâu thẳm như hồ nước.
Lại nữa rồi! Trước ánh mắt ấy của Đế quân, tim ta chẳng bao giờ có thể
khống chế được nhịp đập của mình.
Ta thầm hận bản thân vô dụng.
Ta tưởng tượng ra dáng vẻ mình nói năng rành rọt cắt tỉa từng câu chữ rất có
khí chất, cực kỳ chuẩn mực, thế mà thực tế thì mỗi câu ta thốt ra lại lắp ba lắp
bắp:
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“Nhị sư huynh đừng... đừng vì chuyện này mà cảm thấy áy náy trong lòng.
Thật ra... thật ra lần này hẹn Nhị sư huynh đến Liên Tâm đình chẳng qua...
chẳng qua là vì muốn bày tỏ sự cảm kích của ta với huynh.”
“Lần này... sinh thần của Nhị sư huynh, ta đã không đến, chuyện hôm đó là
do ta không đúng. Thật ra... thật ra ta và Hàn Nhi đã tập một khúc nhạc để tặng
huynh trong ngày sinh thần, hẹn sư huynh đến đình chỉ vì muốn thổi cho huynh
nghe thôi, không… không hề có ý gì khác.”
“Thật ra... thật ra không có ý gì khác đâu, Nhị sư huynh đừng... đừng nghe
những người khác nói lung tung, mấy lời bậy bạ không đâu ấy...”
Ta còn đang muốn nói “thật ra” tiếp thì Đế quân thình lình đặt chén thuốc
xuống, nhẹ nhàng hỏi: “Bây giờ có thể đứng lên được chưa?”.
Ta chán nản phát hiện ra, Đế quân căn bản chẳng thèm nghe xem ta vừa nói
cái gì.
Ta gật đầu một cái rất có khí thế, rồi thoải mái mỉm cười: “Chẳng qua chỉ
chịu chút gió trên núi thôi mà, đã khỏe từ lâu rồi”.
Y thuận tay lấy một chiếc ngoại bào, rồi khoác lên người ta, nói: “Vậy được,
muội đi ra đây với ta một lát”.
Ta ngơ ngẩn làm theo lời y, không biết y đang định làm gì.
Tuy nói thì nghe hay lắm nhưng ta vừa đứng thẳng người dậy liền thấy cảnh
vật trước mắt cứ xoay mòng mòng.
Ngay tức khắc có một cánh tay vươn tới đỡ ta, ta sợ hãi phát hiện ra trên
khuôn mặt gần trong gang tấc của Đế quân, đôi lông mày đang nhíu lại trông
cực kỳ hung dữ, hơn nữa dấu tay đỏ tươi trên má y càng khiến người ta kinh
hồn bạt vía. Ta sợ quá nên cũng không dám lảo đảo nữa, tinh thần cũng tập
trung hơn.
Sau khi đi ra khỏi phòng, ta mới phát hiện, thì ra mình đang ở trong viện tử
của Đế quân.
Đế quân đẫn ta đi vào căn phòng khác, trong phòng không có một bóng
người. Ta đang thấy khó hiểu, vừa xoay đầu lại bỗng trông thấy một chú người
chim có cặp mày trắng đang nằm trên nệm giường, đôi mắt nhỏ như hạt đậu đỏ
của nó nhắm chặt, lông vũ trên người loạn cả lên như bị bệnh dịch, hai chân yếu
ớt buông thõng, cảm giác như lúc nào cũng có thể hi vọng.
Ta giật mình, nuốt nước bọt hỏi: “Đây chính là nhóc trọc đầu Kiếm Minh
sao?”.
Đế quân gật đầu.
Đệ ấy ăn phải quả độc do lệ khí1 của dãy núi này kết tụ mà thành, suýt chút
nữa thì mất mạng.”
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Ta nhớ lại bộ dạng nhìn chăm chăm chùm quả màu đỏ mà chảy nước bọt của
thằng nhóc hôm đó, cảm thấy có chút dở khóc dở cười.
Con chim ham ăn này, quả nhiên là không nhịn nổi cơn thèm khát mà ăn
chùm quả đó rồi.
Đế quân nói: “Ta thi triển pháp thuật cứu đệ ấy một ngày một đêm, tối đó ta
không tới... thật sự là do ta không thể rời khỏi đây được”.
Đế quân đang giải thích với ta đó sao?
Sau khi phản ứng chậm nửa nhịp, ta bắt đầu vui mừng hớn hở.
Ghi chú:
1. Lệ khí: Tà khí. (ND)

6

S

au phong ba ở Liên Tâm đình, bản tiên cô hoàn toàn không biết thanh

danh mình đã thành ra cái gì rồi.
Chẳng biết tên nào thất đức đi ngụy tạo sự thật, nói bản tiên cô cóc ghẻ đòi
ăn thịt thiên nga, hẹn Nhị sư huynh đến Liên Tâm đình, mưu đồ “bá vương
ngạnh thượng cung1”. May mà nội tâm của Nhị sư huynh như tâm gương sáng,
tình cách giống hệt Liễu Hạ Huệ2, nhờ vậy mới khiến nữ nhân vô sỉ kia không
thực hiện được ý đồ xấu xa. Nhị sư huynh còn tương kế tựu kế, thực hiện kế
sách trừng trị, lừa nữ nhân kia hứng gió một đêm trên núi, thật khiến người ta hả
hê sung sướng.
Còn về việc ta ở trong viện tử của Đế quân, bà chằn Tư Đàn đương nhiên vô
cùng tức giận, nhưng lại cố gắng cực khổ nhẫn nhịn không nổi cơn tam bành
trước mặt nhi tử của ta. Khó khăn lắm mới kiếm được cơ hội, ả liền hung dữ uy
hiếp ta, “Bề ngoài đã giống như con cóc cái thì ngoan ngoãn mà đi tìm con cóc
đực, đừng có bám lấy Nhị sư huynh!”.
Hai ngày nay tâm trạng ta khá tốt, chẳng muốn tranh cãi với Tư Đàn làm gì,
còn đặc biệt tặng ả một nụ cười tràn đầy tiên khí: “Lục sư tỷ nói sai rồi, con cóc
nào không thích ăn thịt thiên nga thì mới là bất bình thường”, chọc cho ả tức
đến nỗi suýt chút nữa thì rút kiếm chém ta.
Đế quân rất bận. Đệ tử nói rằng, Nhị sư huynh phải chăm sóc cho nhóc trọc
đầu - chú chim bị bệnh dịch, lại còn phải đối phó với ả mẫu thân mặt dày của đồ
đệ y, Nhị sư huynh rất mệt mỏi, đã ba ngày không được chợp mắt. Đệ tử cũng
nói, không biết tên khốn nào lại dám trét một mảng tro rất lớn lên tượng thần
của Tam Thanh sư tổ, làm liên lụy Nhị sư huynh của họ phải thiếp vàng lại lần
nữa lên tượng thần. Đệ tử tức tối nói, nếu để họ bắt được kẻ tội đồ ngỗ ngược
làm loạn, nhất định sẽ trừng phạt thật nặng đại tội dám bất kính với sư tổ của
hắn!
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Nghe xong mà ta cảm thấy chột dạ vô cùng!
Từ sau khi chùm quả ở sườn núi bị nhóc trọc đầu ăn liền như có cái gì đó đã
bị kích thích. Chỉ trong một đêm, bên ngoài kết giới đã xuất hiện rất nhiều cây
cỏ hoa lá có hình thù kỳ quái, còn kết ra những quả cũng mang hình thù kỳ dị.
Ta nghe Ôn Ngọc Tuyển than thở: “Lệ khí tích tụ trên núi càng lúc càng nhiều,
xem ra trận chiến giữa chính đạo và tà ma sắp xảy ra rồi”.
Hắn giải thích: “Thiên địa vạn vật hợp mà sinh, âm dương giao nhau mà biến
hóa. Điềm báo của hưng và vong, tương sinh tương khắc. Nhân giới từ trước
đến nay có hai loại khí là thanh khí và trọc khí3. Thanh khí là khí của chính đạo,
còn trọc khí là lệ khí của thiên địa. Trong hai khí này cái này hưng thì ắt cái kia
suy. Hiện giờ chính là thời khắc xảy ra tai ương ngàn năm có một, thanh khí suy
mà trọc khí hưng, chắc chắn vì luồng lệ khí này sẽ sản sinh ra nhiều tà ma làm
hại nhân gian”.
Sau đó hắn lại lạc quan nói: “May mà sắp đến lễ tế Tam Thanh, lúc đó tổ sư
nhất định sẽ chỉ cho chúng ta phương pháp ngăn chặn yêu ma”.
Từ khi mấy đệ tử đi tuần đêm vô duyên vô cớ bị tà vật tập kích, trên núi dần
dần bị bao phủ bởi một bầu không khí khẩn trương lo lắng, đừng nói là ngoại
viện, cho dù là mấy đệ tử ở trung viện cũng đều có cảm giác như đang lâm trận
với đại địch vậy.
Trong hoàn cảnh ấy, ta lại còn tỏ ý muốn xuống núi, tất nhiên là không được
tán thành.
Đế quân nghe xong chỉ khẽ hỏi ta: “Đi vài ngày? Vậy Hàn Nhi thì sao?”.
Ta vỗ về nhi tử sắc mặt đã trở nên cực kỳ khó coi, cười ha hả nói: “Không
quá mười ngày đâu, Hàn Nhi đành phải nhờ Nhị sư huynh chăm rồi”.
Còn Ôn Ngọc Tuyển nghe vậy thì đến khuyên ta: “Trên núi đã không yên ổn
như vậy, chắc dưới núi cũng chẳng khá hơn là bao, thế đạo đại loạn, đây cũng
chẳng phải việc nguy cấp, sao cô nương không đợi đến khi yên bình một chút
rồi hẵng đi?”
Buổi tối Đế quân gọi ta đến phòng y, rồi nói:
“Muội đưa tay ra đây”.
Y cầm cây bút lông nhúng vào mực màu vàng kim rồi vẽ một phù hiệu cổ
quái gì đó vào lòng bàn tay ta, sau đó mới nói: “Đây là Ngũ Hành Thiên Lôi,
nếu gặp nguy nan gì thì muội cứ hướng lòng bàn tay về phía có yêu quái rồi
niệm chú, những yêu vật tầm thường sẽ không dám đến gần muội đâu”, nói
xong y liền dạy ta một đạo pháp chú đơn giản.
Ta ngờ nghệch hỏi: “Vậy Ngũ Hành Thiên Lôi lúc nào cũng dùng được sao?
Có cần kiêng kỵ gì không? Thí dụ như không thể đụng nước chẳng hạn”.
Đế quân khẽ đáp: “Không cần đâu”.
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Căn phòng vắng lặng, chỉ nghe thấy tiếng thở nhè nhẹ của Đế quân như gần
trong gang tấc.
Hoa đèn4 có thể cắt, còn trái tim của ta cứ đập thình thịch mãi không ngừng.
Không cần biết việc làm này của Đế quân có phải là vì nhi tử ta hay không,
chỉ cần y quan tâm chu đáo như vậy đã khiến ta rất cảm động rồi.
Khi quay về, ta không kìm được quay đầu, nhìn thấy Đế quân đang dựa vào
cánh cửa, vẻ mặt trầm như nước, ung dung thản nhiên mà nhìn ta. Ta hoảng tới
nỗi suýt nữa ngã lăn ra rồi.
Cuối cùng cũng tới lúc lên đường, nhóc trọc đầu đi cùng ta xuống núi. Lần
này chú chim tham ăn đã nhận được bài học nhớ đời, tuy chẳng thông minh lên
được, nhưng ít ra nó cũng biết cảnh giác hơn, sau khi hồi phục nguyên khí nó
liền mặt ủ mày chau chạy đến tạ lỗi với ta. Chuyện ở đình tối hôm đó đã bị nó
phá hỏng.
Nó không nỡ xa A Hàn bảo bối tận mấy ngày, nhưng cũng rất mong chờ vào
lời hứa ta sẽ dắt nó đi chợ phiên, ăn hết món ngon từ đầu đường đến cuối phố,
vậy là nó cứ xoắn xuýt lấy ta tới mức hồ đồ.
Nhi tử ta cứ phụng phịu mặt mày tận hai ngày.
Lúc xuống núi, Đế quân dắt tay nó đi tiễn ta, từ nội viện đến Thiên Môn, rồi
tiếp tục tới sườn núi, chắc là có ý tiễn đến mười tám dặm quá. Ta nhìn Đế quân,
mấy lần muốn nói nhưng lại thôi: Có cần phải cực khổ tiễn xa như vậy không?
Đế quân ngài chẳng phải biết đạp kiếm hay sao? Cứ cưỡi kiếm tiễn ta cũng
được mà, vừa tiết kiệm thời gian, vừa tiết kiệm công sức, lại còn khỏe chân.
Tuy nhiên, nghĩ rằng những lời này sẽ phá hỏng bầu không khí, cho nên cuối
cùng ta vẫn cực khổ nhẫn nhịn.
Lần này ta xuống núi là để trông nom mấy cửa tiệm là kế sinh nhai của
mình. Đi tới nơi con người sinh sống ta mới phát giác, lệ khí đã tỏa ra khắp nơi
gây họa. Số trời thay đổi, những lời đồn nhảm cũng nhân đó nổi lên, chỉ trong
thời gian ngắn mà lòng người đã dần có chút hoang mang.
Đến thành trấn nơi ta sống, trong huyện mọi người đang vô cùng huyên náo
tuyên truyền câu chuyện huy hoàng về vị “huyền y thần tiên5”.
“Hôm đó, trời vốn đang nắng đẹp thì bỗng dưng cuồng phong từ đâu kéo
đến, mây đen che phủ cả bầu trời, mưa to đổ ập xuống!”
“4231Chỉ trong phút chốc, sấm sét dậy lên ầm ầm, ngay cả cây cổ thụ ngàn
năm ở ngoài thành cũng bị bật cả rễ!”
“Một lát sau, mưa lớn làm nước lũ dâng cao tới hơn nửa thước!”
“Thình lình trên trời giáng xuống một tia sấm sét đánh trúng cầu Mẫu Thân
của Hồng Tiên trấn chúng ta! Chiếc cầu cổ chúng ta xây mấy trăm năm, chiếc
cầu Mẫu Thân đã trải qua mấy đời, chỉ ầm một tiếng, đã đổ sập xuống!”
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“Vào thời khắc nguy hiểm đó, dưới cầu lại vang lên tiếng khóc của một đứa
trẻ sơ sinh? Cũng vào chính lúc ấy, huyền y thần tiên đã xuất hiện!”
“Chân người giẫm lên hai đám tường vân ngũ sắc, tay cầm thanh kiếm từ
thuở khai thiên lập địa, hai mắt sáng rực, đầu như chiếc chuông đen lớn, eo lưng
tựa núi, bắp tay phải to như cái trụ lớn ở cửa miếu Nương Nương chúng ta kia
kìa! Huyền y thần tiên vừa tức giận thét lên một tiếng, tức thì đất động núi lay!”
Khi đó huyền y thần tiên chỉ cần đạp một cái, rồi vươn tay ra, không ai nhìn
rõ được người đã làm như thế nào! Đứa bé dưới cầu đã nằm gọn trong tay
người!”
“Nhưng ngay sau đó đã xảy ra một chuyện ngoài dự liệu của tất cả mọi
người, thần tiên vừa ôm đứa trẻ lên, liền cười lớn, giận dữ quát: Con yêu vật này
lại dám hành hung ở ngay trước mặt bản đại tiên! Tay người vung lên, ném
văng đứa bé xuống đất!”
“Lúc ấy lại xảy ra một việc còn kỳ lạ hơn nữa, đứa bé vừa bị ném xuống đất,
sấm sét và cuồng phong bão táp tức khắc ngừng lại, không còn thêm bất kỳ hiện
tượng nào nữa!”
“Mọi người định thần nhìn kỹ lại mới phát hiện ra, đứa bé lúc nãy lại có đến
ba con mắt, miệng lòi răng nanh, đôi bàn tay mọc ra móng vuốt đen sì sắc nhọn.
Đây đâu phải là người, rõ ràng là yêu quái!”
Bản tiên cô đang hứng thú nghe đến đoạn này liền không nhịn được hỏi:
“Vậy vị thần tiên kia đâu rồi?”.
Người này nói: “Thần tiên đã được Huyện thái gia đón về nha môn thiết yến
tẩy trần rồi”.
Người kia reo hò: “Huyện thái gia đã nói, sau khi Huyện thái gia khẩn khoản
cầu xin, huyền y thần tiên đã nhận lời ngày mai ngồi xa giá đi diễu hành quanh
trấn, tiếp nhận hoa tươi và cống phẩm! Chúng ta phải mau mau về nhà chuẩn bị,
thắp hương, tắm rửa, thay y phục thôi, không thể bất kính với thần tiên sống
được!”.
Ta chờ mãi mới đến ngày hôm sau, hưng phấn dắt tay nhóc trọc đầu đi góp
vui, xem diễu hành.
Trên đường, người người chen chúc, âm thanh huyên náo, gìờ ngọ canh ba
vừa qua, từ phía xa vang lên tiếng gõ chiêng dẹp đường, một đội người ngựa
khiêng theo cờ gấm hoa tươi, vây xung quanh xa giá đang đi tới.
Từ xa, ta nhìn thấy một nam tử trẻ tuổi đang biếng nhác ngồi trên xa giá, hắn
mặc một thân y phục màu đen như trong lời đồn, ánh mắt mang theo ba phần tà
khí, khuôn mặt hào hứng, vừa vẫy tay với khuê nữ và các thím dưới đường, vừa
đùa giỡn với hai tỳ nữ xinh đẹp đi theo đến mức hoa đào tung bay phất phới.
Bản tiên cô trong lòng đang nghĩ tên thần tiên bịp bợm này không biết từ đâu
đến đây mạo danh lừa bịp, nhưng vừa quay lại đã thấy nhóc trọc đầu trợn tròn
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đôi mắt bé xíu, vẻ mặt giống y như ăn phải phân ngựa, cũng tựa như gặp phải
người quen.
Ghi chú:
1. Bá vương ngạnh thượng cung: Xuất phát từ điển cổ giữa Tây Sở Bá
Vương Hạng Vũ và Hán Cao Tổ Lưu Bang, ám chỉ việc cưỡng gian. (ND)
2. Liễu Hạ Huệ: Người nước Lỗ. Vào một đêm rét lạnh, ông ngtử đêm tại
cổng thành, gặp một cô gái vô gia cư, Liễu Hạ Huệ sợ nàng ta lạnh cóng nên đã
cởi áo ngoài ra khoác lên người nàng ta rồi ôm nàng ta vào lòng, nhưng trong
lòng ông không hề có chút tà tâm nào. (ND)
3. Thanh khí: Khí sạch, thuần khiết;Trọc khí: Khí dơ bẩn,thấp hèn. (ND)
4. Hoa đèn: Dùng đèn dầu hay nến lâu sẽ hình thành cacbon đọng lại giống
như cánh hoa quanh bấc đèn, màu đỏ tối. (ND)
5. Huyền y thần tiên: Thần tiên mặc áo đen. (ND)

7

T

ừ khi gặp được thần tiên sống, nhóc trọc đầu lại nảy ra thói quen thập thà

thập thò, cả ngày cứ như kẻ trộm cắp.
Không lâu sau nhóc liền đến tìm ta, tủi thân nói: “Tỷ tỷ, đệ nhớ Hàn Nhi
lắm, bao giờ chúng ta mới trở về?”.
Ta quan tâm hỏi nó khó chịu ở chỗ nào, thằng nhóc lại úp úp mở mở, sống
chết cũng không chịu nói. Ta nghĩ tới mấy người quen thân với nó ở trên núi, bộ
dạng cũng y như vậy, dù sao chắc cũng không ngoài mấy người đó, cho nên ta
không truy hỏi nữa.
Những ngày vừa rồi thật ra ta rất bận. Tuy mấy cửa tiệm này của ta không
lớn lắm nhưng những việc vặt tích lũy trong thời gian dài cũng không hề ít. Mấy
năm gần đây, công sức ta dồn vào mấy cửa tiệm này đã không phải là ý định
chơi bời như lúc đầu nữa. Bởi vì người làm thuê trong tiệm từng nói với ta, cửa
tiệm này không chỉ là kế sinh nhai của một mình chưởng quầy, mà còn là kế
sinh nhai nuôi sống cả nhà trên dưới mấy miệng ăn của những người làm công
này. Nghe xong, ta cũng đặt nhiều tâm sức hơn vào các cửa tiệm.
Quản sự1 tìm tới nói với ta, tri huyện đương nhiệm là quan tân nhiệm2, rất
nhiều mối quan hệ phải xây dựng lại từ đầu. Khoảng thời gian ta không có ở đây
ông vẫn cứ theo như thường lệ mà bỏ phong bao ngân lượng rồi đem qua, bây
giờ ta đã quay về, lại đúng lúc trong huyện gặp phải chuyện cầu sập, đương
nhiên phải tốn chút hoàng kim ngân lượng.
Có lẽ bản tiên cô cho dù thành tiên rồi cũng không thể thoát được chữ “tục”,
đối với mọi quy tắc tại thế gian phàm tục này ta đều nắm rõ trong lòng bàn tay,
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còn cho đấy là lẽ đương nhiên. Ngay hôm đó ta đi lại thăm hỏi các cửa tiệm lân
cận, tìm hiểu ý tứ của mấy vị chủ tiệm. Hôm sau, ta bỏ vào phong bao số ngân
phiếu cũng xem như kha khá rồi đưa tới hậu đường nha môn.
Nếu ta biết lần này đi đến nha môn sẽ tự chuốc lấy phiền phức, nhất định ta
chẳng bao giờ đi.
Bởi vì trước khi đi ta có gói mang theo một ít phấn son khá tốt trong tiệm để
tặng cho nữ quyến của Huyện thái gia, đến đó ta được cho hay là phu nhân và
khuê nữ của Huyện thái gia đang thương cúc ở hậu viện.
Loáng thoáng nghe thấy ở hậu viện có cả nam lẫn nữ, oanh thanh yến ngữ3,
nói cười vui vẻ. Ở đó đang chơi đùa thích thú như vậy, ta cũng chẳng phải buồn
chán quá mà đi làm phiền người ta, chỉ đi tìm đại tỳ nữ của phu nhân Huyện thái
gia, thông báo danh tính, đưa tâm ý đến rồi thì coi như xong việc.
Gió mát khẽ khàng thổi qua, hoa cúc trong vườn nở rộ, rực rỡ vàng óng.
Bản tiên cô đang nhàn nhã ung dung đi về, vừa ngắm hoa vừa phân tâm nghĩ
mình nên quay về núi chưa, không ngờ trong bụi hoa sột soạt vài tiếng, một
người từ trong đó chui ra. Người nọ rất khỏe, thoắt cái đã nắm lấy cổ tay ta.
“Tiểu bảo bối ngoan, để bản tọa đoán xem nàng là ai nào?”
Giọng nói ngả ngớn đáng ghét vang lên làm bản tiên cô nổi hết da gà.
Ta vừa nhìn đã nhận ra ngay nam nhân này chính là tên thần tiên giả mạo
gặp hôm trước, trên mặt hắn buộc một dải khăn lụa, trông bộ dạng mò bên này
mò bên kia như thế chắc chắn là đang chơi bịt mắt bắt dê rồi.
Ta giãy ra mà không được, vùng ra cũng chẳng xong, ta liền lấy móng tay
dài của mình cấu mạnh vào vùng da non mềm trên tay hắn. Hắn hét to lên một
tiếng: “A”. Cái tên này không chỉ ăn nói tùy tiện, tính tình phóng túng, mà còn
mạnh y như uống phải mười cân4 xuân dược, chỉ thoắt một cái, hắn đã nắm trọn
luôn cả hai tay ta.
“Tiểu miêu ngang ngược, để ca ca đoán xem nàng là ai nào?”, hắn cười toe
toét nói.
Ta không còn cách nào khác phải lên tiếng: “Cô này không phải, cô kia cũng
không phải, ta chỉ vô tình đi ngang qua thôi, ngươi bắt nhầm người rồi, mau
buông ta ra”.
“Ca ca không dễ gạt vậy đâu! Nàng mà không nói thì ta đành phải sờ đấy
nhé.” Hai người xô xô đẩy đẩy bên cạnh còn có một hồ nước, ta trông thấy liền
có chút cuống quýt, mắng to: “Ngươi nổi điên thì đi mà tìm người khác mà
điên, bên cạnh còn có một hồ nước, cho dù ngươi không nhìn người thì cũng
phải nhìn đường chứ!”.
Lời ta vừa dứt, hắn còn men theo cánh tay của ta mà vừa sờ vừa nắn lên trên,
ta giận tím mặt, không kịp suy nghĩ mà hướng tay về phía mặt hắn hô to: “Ngũ
Hành Thiên Lôi!”.
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Ầm ầm một tiếng vang dội, khói bụi mù mịt, nam nhân cao lớn liền giống
như con ếch bốn chân bổ nhào xuống hồ.
Đế… Đế quân Ngũ Hành Thiên Lôi của người, uy lực quả thật kinh người.
Ta không dám xem thảm trạng5 của tên huyền y thần tiên đó, vội vàng vắt
chân lên cổ mà chạy mất dạng.
Sau khi trở về, ta uống liền hai chén thuốc định thần mà tim vẫn đập như nổi
trống. Không biết tên đó có đi tìm ta không, bản tiên cô giờ đây cũng xem như
có một chiêu phòng thân, chẳng phải sợ hắn làm gì. Có điều, ta cảm thấy nếu bị
hạng người lưu manh vô lại như tên đó bám theo thì nhất định sẽ phiền toái vô
cùng.
Qua ngày hôm sau, nghe nói “huyền y thần tiên” sắp rời khỏi Hồng Tiên
trấn, mà ta vẫn không thể tin nổi.
Bách tính tự động cùng nhau đi cung tiễn thần tiên sống, thiên kim của
Huyện thái gia còn đau khổ khóc sướt mướt. Ta mò đi xem toàn bộ quá trình
đưa tiễn, sau khi xác định được người nọ đã đi rồi mới cảm thấy an tâm.
Tâm trạng rất tốt, lúc trở về ta liền vòng qua bên đường đối diện mua cho
nhóc trọc đầu món đậu rang đặc biệt mà nó thích nhất. Về đến viện tử cũng là
lúc mặt trời khuất bóng. Ta liếc mắt nhìn liền thấy nhóc trọc đầu bình thường
hiếu động như chú khỉ con, vậy mà bây giờ lại đang quỳ thẳng tắp dưới giàn cây
tử đằng trong vườn, khuôn mặt nhăn nhó.
Ta bật cười, hỏi nó: “Đệ đang làm gì thế?”.
Nhóc trọc đầu xoay mặt qua, ra sức nháy mắt với ta, ta còn chưa kịp phản
ứng, một người đã bước ra từ dưới giàn cây tử đằng, cười tủm tỉm nói: “Tam sư
muội, biệt lai vô dạng6”.
Phản ứng đầu tiên của ta, không phải là chú ý xem hắn đang nói gì, mà giơ
tay lên hét to: “Ngũ Hành Thiên Lôi!”. Nam nhân đó không thèm chớp mắt, hắn
đưa tay áo lên khẽ phất, sét đánh giữa không trung liền bị hắn tiêu trừ. Ta thật
không dám tin, lại hô to, hắn lại phất tay. Chỉ trong chốc lát, ta đã bị dồn vào
trong góc.
Tên thần tiên giả mạo khuôn mặt tràn đầy tà khí, cặp lông mày chau lại: “Sư
muội, pháp thuật của muội đâu?”, hắn nhìn ta từ trái sang phải rồi đưa tay túm
lấy ta, “Sao muội lại trở thành bộ dạng xấu xí như thế này?”.
Ta thật chẳng hiểu hắn đang nói gì.
“Người buông tay ra ngay! Túm lấy ta làm gì!”, bản tiên cô nhìn hắn bằng
ánh mắt giận dữ.
Hắn ngạc nhiên: “Sư muội, muội không nhận ra ta sao?”.
Nhóc trọc đầu ở phía sau mặt mày buồn bực: “Đại sư huynh, tỷ ấy không
phải là Tam sư tỷ...”.
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Thần tiên giả mạo nhìn ta, rồi lại nhìn nhóc trọc đầu, cười nói: “Đừng đùa
nữa, ta không tin đâu”.
Ghi chú:
1. Quản sự: Người quản lý, quản gia. (ND)
2. Quan tân nhiệm: Quan mới nhận chức. (ND)
3. Oanh thanh yến ngữ: Tiếng nói chuyện như tiếng chim oanh, chim yến,
miêu tả giọng nói cười của thiếu nữ xuân thì. (ND)
4. Một cân Trung Quốc bằng 0.5kg. (BTV)
5. Thảm trạng: Tình cảnh bi thảm. (BTV)
6. Biệt lai vô dạng: Một câu hỏi thăm sức khỏe khi gặp lại bạn sau một thời
gian dài. Ý nói: Hy vọng bạn vẫn khỏe từ lúc chúng ta chia tay. (ND)
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