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Chương 4
Tình Địch Xuất Hiện
1

T

a bị tiếng ồn bên ngoài đánh thức.

“Tiểu nhân không dám! Tiểu nhân không dám! Thượng tiên tha mạng...”
“Ta không cần mạng của ngươi. Chỉ cần ngươi thỉnh thoảng đến chỗ của
người nọ tác oai tác quái là được.”
“Tiểu nhân bản lĩnh thấp kém, xin thượng tiên hãy tìm kẻ khác đi ạ... Hu hu,
bị bắt được thì cũng mất mạng mà...”
“Ngươi không đi, ta sẽ giải quyết ngươi ngay tại đây!”, tiếng chén trà đặt
xuống bàn “cạch” một cái, đến người nghe lén như ta mà còn cảm nhận được
sức ép mãnh liệt.
“Vâng vâng vâng!”, hắn kêu lên thảm thiết rồi bỏ chạy. Ta chỉ kịp nhìn thấy
một bóng đen thùi lùi biến mất trước cửa.
Hoành Thanh bước qua, dịu dàng nói: “Sư muội. Muội tỉnh rồi. Xin lỗi
muội. Nhiếp Hồn chú của sư ca hơi quá tay rồi”.
Ta sờ soạng, nhi tử vẫn nằm ngủ bên cạnh. Ta tức giận trừng mắt nhìn hắn,
chẳng biết hắn lại đang giở trò gì đây nữa.
Cảnh vật xung quanh rất lạ, đây hiển nhiên không phải là phòng ở khách
điếm.
Ta nhìn ngang nhìn dọc, Đế quân, nhóc trọc đầu, Tư Đàn, chẳng thấy một
người nào cả.
Hoành Thanh hơi khom người ngồi xuống bên ta, thành khẩn nói: “Sư muội
đừng lo sợ, từ nay về sau, để mình sư huynh đưa muội đi tìm kiếm là được rồi.
Nhị sư đệ y... tình nhân cũ và hài nhi của y đã tìm đến, chắc là đang bận lắm”.
Ta đẩy hắn ra, phẫn nộ nói: “Ta không tin! Huynh đừng nói linh tinh, Nhị sư
huynh không bao giờ dây dưa với loại yêu vật đó!”.
Hoành Thanh ngạc nhiên hỏi: “Sư muội có nhìn nhầm không? Ta thấy hai
người họ cả lớn lẫn nhỏ, trên thân đều có tiên căn mà”.
Ta nhớ lại trên người hai mẫu tử họ ngoại trừ luồng khí đen kịt đó ra, đích
thực vẫn còn thứ khác, nhất thời không nói được gì, “Lai lịch của họ như thế
nào?”.
Hoành Thanh nhún vai nói: “Cái này thì phải hỏi Nhị sư đệ”.
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Nếu như không phải hắn đột nhiên dùng thủ đoạn hạ tiện để làm ta hôn mê
thì tôi qua ta đã có thể hỏi rõ ràng. Tuy bản tiên cô luôn cho rằng mình không
phải là Tam sư muội của y, nhưng dựa vào công lao ta khổ cực mấy năm nay
giúp y nuôi lớn nhi tử, ta tự thấy bản thân đủ tư cách để bước lên hỏi rõ. Nếu
như chuyện này là hoàn toàn bịa đặt, ta đương nhiên phải dũng cảm đứng ra đòi
lại quyền lợi cho nhi tử ta, đuổi hai mẫu tử kia đi. Còn nếu như chuyện này là
thật thì...
Ta tất nhiên không tin Đế quân là loại người như vậy. Nhưng... giữa hai
người họ... có gì đó rất ám muội.
Ta xoa xoa khuôn mặt nhỏ nhắn của nhi tử, vừa đau lòng vừa phiền não.
Hoành Thanh thở dài: “Sư huynh làm như vậy là muốn tốt cho muội. Nữ tử
đó xem ra không phải là người dễ đối phó đâu”.
Tâm trạng ta đang vô cùng tồi tệ, ôm lấy nhi tử rồi mang hài vào: “Không
cần sư huynh phải nhọc tâm. Huynh đã đưa chúng ta đến nơi nào đây? Chúng ta
phải quay trở về”.
Hoành Thanh cực kỳ vô lại mà nháy mắt với ta: “Sư muội... Thật ra, muội đã
nằm trên giường đến hai ngày rồi...”.
Cho dù ta không có một chút ấn tượng nào nhưng ta không thể không thừa
nhận, thật sự đã qua hai ngày rồi.
Khi tìm về được khách điếm trước đó đã trụ lại, một đám người đứng vây
kín phía trước khách điếm giống hệt như mở sạp kể chuyện, chưởng quỹ khách
điếm kích động đến mức hai mắt tỏa sáng, nghẹn ngào nói: “Lão phu sống hơn
nửa đời người rồi, lần đầu tiên gặp được thần tiên sống! Đúng là cái kiểu biết
bay ấy! Chẳng nhìn rõ được ngài ấy ra tay như thế nào, chỉ vút vút hai tiếng,
con yêu quái gây hại cho Kê huyện chúng ta hơn nửa tháng nay đã bị tước lấy
vũ khí! Các người có đoán được đó là con yêu quái nào không? Một con hắc
hùng tinh, già đang chảy nước dãi ròng ròng!”.
“Hắc hùng tinh1 đã bị đánh cho bỏ chạy rồi! Bỏ chạy rồi, Bỏ chạy rồi”, một
đám người vui mừng quá mà khoa chân múa tay.
Chưởng quỹ khách điếm vừa thấy hai chúng ta liền nhốn nháo lên: “Xem
kìa! Xem kìa! Đây chính là vị đại tỷ cùng đến với thần tiên sống đó! Thần tiên
sống đâu? Tại sao thần tiên sống không đi chung với đại tỷ?
Bản tiên cô mấy ngày nay hơi mẫn cảm, cái từ “đại tỷ” này suýt nữa khiến ta
sa sầm mặt.
Chờ cho đám người giải tán, ta mới tới hỏi hắn: “Nhóm người đánh Hắc
hùng tinh đi đâu rồi?”.
Chưởng quỹ lộ ra vẻ ngạc nhiên: “Các người không phải đi chung sao?
Nhóm người thần tiên sống một canh giờ trước đã thanh toán tiền và đi rồi!”.
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“Còn ai đi cùng nữa không?”, ta đập bàn.
Chưởng quỹ bị dọa cho sợ hãi: “Đại... đại tỷ, còn có hai cô nương và hai hài
tử”.
Ồn ào một lúc lâu, hai mẫu tử ta cũng cảm thấy hơi đói, liền không thèm để
ý Hoành Thanh vẻ mặt vô tội đứng bên cạnh, đi tìm thứ gì đó để ăn, ắt hẳn mây
đen vẫn phủ kín gương mặt. Nhi tử từ nãy tới giờ luôn im lặng, lúc này mới mở
miệng hỏi ta: “Mẫu thân, sư phụ đi rồi. Vậy bây giờ chúng ta phải đi đâu?”.
Ta cười gằn, nhét một miếng cơm lớn vào miệng nó rồi nói: “Con ăn nhiều
một chút. Ăn xong chúng ta đuổi theo”.
Hoành Thanh ngồi một bên tận tình khuyên bảo: “Nhị sư đệ đã đi hơn một
canh giờ rồi, tốc độ đạp kiếm nhanh vô cùng, mà cho dù muốn đuổi theo cũng
biết đi đâu, thôi hay là muội vẫn cứ yên tâm theo Đại sư huynh đi tìm Cơ Canh
kiếm nhé?”.
Bản tiên cô không biết thuật bay lượn, nhưng may mà bên người còn chút ít
ngân lượng, ta gọi tiểu nhị tới rồi vứt cho hắn vài đĩnh bạc vụn, nói hắn giúp ta
đi thăm dò xem thần tiên sống xuất phát một canh giờ trước đã đi về hướng nào,
nếu nghe ngóng được sẽ có thưởng. Chưởng quỹ đi lại, ta hỏi hắn: “Ở gần đây
ngoại trừ Hắc hùng tinh ra, còn đại yêu quái nào nữa không?”.
Chưởng quỹ còn chưa trả lời, bên ngoài đường đã vang lên tiếng khóc thảm
thiết của một nữ nhân.
Ngọn lửa hóng chuyện trong con mắt của chưởng quỹ bắt đầu nóng lên hừng
hực vẻ mặt nghiêm túc, dỏng tai lên nghe ngóng, nghe xong mới than thở: “Thật
thảm quá! Thật thảm quá! Phu thê nhà họ Phương tuổi đã ngoài ngũ tuần rồi mà
chỉ có mỗi một đứa con gái, không ngờ lại... Haizzz, đại tỷ này, ở gần đây quả
thực vẫn còn một con đại yêu quái nữa”.
Đại yêu quái sống trên Hội Âm sơn, tự xưng là Hội Âm sơn chủ2.
Hội Âm sơn chủ không ăn thịt người, cũng không giống như Hắc hùng tinh,
lâu lâu hô phong hoán vũ khiến mây đen che phủ bầu trời để hù dọa dân lành,
nhưng hắn lại có tật xấu là háo sắc.
Hiện giờ mới là mùa thu mà trong năm nay Hội Âm sơn chủ đã cưới mười
tám lần rồi, tính ra, một tháng hắn cưới về hai tiểu thiếp.
Gần đây, hắn vừa mắt khuê nữ của phu thê nhà họ Phương ở đầu thôn, chuẩn
bị cưới lần thứ mười chín.
Hoành Thanh nghe xong tặc lưỡi: “Giỏi thật! Hội Âm sơn chủ quả là có
diễm phúc!”, nói xong hắn còn dùng ánh mắt khổ sở mà nhìn chằm chằm ta. Ta
nhịn!
Ta nhíu mày: “Vị sơn chủ này cưỡng ép nhiều cô nương như vậy trong thời
gian dài mà chẳng ai có cách gì để ngăn chặn hắn sao?”.
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Chưởng quỹ thở dài: “Đại tỷ nói sai rồi. Hội Âm sơn chủ không hề cưỡng ép
những cô nương đó. Ngược lại, mỗi lần hắn vừa mắt một vị cô nương, hắn trước
tiên sẽ đưa sính lễ đến nhà cô nương đó, giữ đúng phép tắc mà thực hiện đủ các
lễ nghi, cô nương đồng ý thì mới cưới về. Sơn chủ đã nói, điều mà hắn coi trọng
nhất chính là tình đầu ý hợp. Sau khi gặp một lần, cô nương không đồng ý thì
hắn cũng không cưỡng ép. Nhưng điều bất thường là, chỉ cần nhìn Hội Âm sơn
chủ một lần thì những cô nương đó đều giống như bị thôi miên, nhất định muốn
gả cho hắn, mặc kệ phụ mẫu không cho phép. Chỉ tội cho lão phu thê họ
Phương, dưới gối chỉ có mỗi một vị khuê nữ này, già rồi mà còn phải đưa con
gái đến bên cạnh yêu quái…”.
Hắn còn chưa nói xong, ngoài đường bắt đầu huyên náo cả lên, có người
khua chiêng gõ trống, chạy nhanh hô to: “Hội Âm sơn chủ đến nghênh thân3
rồi!”.
Ta cũng không thèm ăn cơm nữa, nắm tay nhi tử chạy đi xem.
Sắc trời trong xanh, dãy Hội Âm xanh um như được tắm gội trong ánh nắng.
Từ phía ngọn núi đó, ta trông thấy đội ngũ nghênh thân đang khiêng một chiếc
kiệu hoa đỏ rực tiến tới, chỉ trong chớp mắt đã đến đầu thôn.
Phu thê nhà họ Phương run cầm cập đã sớm dìu khuê nữ đang mặc bộ hỷ
phục đứng chờ ở đầu thôn. Ta nghe tiểu nhị khách điếm cũng đang run như cầy
sấy, hai hàm răng đánh vào nhau mà nói: “Nghe nghe nghe nghe nói Hội Âm
sơn sơn sơn chủ này này biết biết dùng thuật Hồ hồ hồ mị4... Chỉ cần một ánh
mắt thôi là có thể hút hút hút hút hồn phách người khác, không biết vẻ vẻ vẻ
ngoài như thế nào?”.
Ta thuận miệng nói: “Không phải lão già là được”.
Hoành Thanh bĩu môi: “Ta thấy chắc chắn là một lão già”.
Gần như cùng lúc đó, một cậu thiếu niên nhảy xuống từ trên lưng con ngựa
cao to trong đội nghênh thân, nhưng nhìn hắn là thân nam nhi lại mặc cẩm y5
hoa lệ, trên đầu còn gắn bông hoa mẫu đơn, mặt thoa phấn trắng bóc, cử chỉ
phong lưu đến mức vừa quyến rũ lại vừa chói mắt, so với Đan Thần thì chỉ có
hơn chứ không có kém.
Thiếu niên phong lưu Hội Âm sơn chủ trước tiên nở nụ cười, cử chỉ phóng
khoáng, nắm tay tiểu thiếp thứ mười chín trong năm nay của mình, vui mừng
hớn hở nói: “Nương tử, đi cùng với phu quân nhé!”. Phu thê nhà họ Phương
đương nhiên là không vui như hắn, cả hai lẩy bẩy dựa vào nhau, lảo đảo chực
ngã như thể lá vàng trước gió.
Tân nương lập tức được dìu lên kiệu, Hội Âm sơn chủ khí thế hừng hực nhảy
lên ngựa, trước khi đi còn khẽ phất tay áo nhẹ nhàng như mây bay nước chảy,
lớn tiếng nói: “Hôm nay là ngày đại hỷ, động phủ Hội Âm sơn sẽ thiết yến ba
ngày liên tiếp, hoan nghênh các vị hương thân đến uống chút rượu mừng”, nói
xong hắn thúc ngựa, chỉ trong chớp mắt đội ngũ nghênh thân đã đi rất xa.
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Ghi chú:
1. Hắc hùng tinh: Yêu tinh gấu đen. (ND)
2. Hội Âm sơn chủ: Chủ nhân của ngọn Hội Âm sơn. (ND)
3. Nghênh thân: Đón dâu. (ND)
4. Thuật hồ mị: Thuật thôi miên. (ND)
5. Cẩm y: Áo gấm. (BTV)

2

B

ách tính ai ai cũng nói rằng Hội Âm sơn chủ vô cùng giàu có, châu báu

trên núi nhiều vô số kể.
Khi chúng ta đến Hội Âm sơn, Hoành Thanh triệu Thổ thần của ngọn núi
này lên hỏi chuyện. Thổ thần nói: “Vị Hội Âm sơn chủ này mùa xuân năm
ngoái mới đặt chân đến đây, vừa tới đã thu phục tất cả yêu quái lớn nhỏ trên núi
rồi lập động phủ. Bởi vì hắn pháp lực cao cường nên tiểu thần cũng không làm
gì được. Còn may, vị Hội Âm sơn chủ này ngoại trừ bản tính dâm ô phóng
đãng, hắn cũng không làm chuyện gì xấu quấy nhiễu dân chúng. Còn về lai lịch
của tên yêu quái này, tiểu thần hổ thẹn, thực sự là không biết”.
Hoành Thanh nói: “Nghe nói động phủ của tên sơn chủ này có cất giấu vô số
bảo vật trân quý. Ta hỏi ông, trong đó có thanh kiếm nào gọi là Cơ Canh
không?”.
Thổ thần kinh ngạc đáp: “Cơ Canh, đó là thượng cổ thần vật mà!”, sau đó lắc
đầu: “Chưa từng thấy qua”.
Hoành Thanh hỏi: “Vậy quanh đây còn yêu quái nào lợi hại không?”.
Thổ thần đáp: “Theo như tiểu thần được biết thì tất cả yêu quái lớn nhỏ trong
vùng này đều quy phục dưới trướng Hội Âm sơn chủ hết rồi, không còn yêu
quái nào mạnh hơn nữa cả”.
Chúng ta có chút thất vọng, Hoành Thanh lại hỏi ví trí động phủ của Hội Âm
sơn chủ, sau đó từ biệt Thổ thần rồi ngậm một cọng cỏ trong miệng, chớp chớp
mắt nhìn ta, bộ dạng giống như “muội bảo gì ta làm nấy”. Hắn hỏi ta: “Sư muội,
vậy chúng ta có đi gặp cái tên Hội Âm sơn chủ kia không?”.
Ta gật đầu như chuyện đương nhiên. Lúc chạy qua đây hơi gấp, cơm cũng
chưa ăn no. Ở đây, phía trước không có thôn làng, phía sau không có tửu điếm,
không tới nhà Hội Âm sơn chủ ăn chùa thì còn tới nhà ai?
Hai người đang định xuất phát thì Hoành Thanh đột nhiên kêu lên: “Cẩn
thận!”, hắn vươn tay qua kéo mậu tử ta xoay hai vòng rồi để chúng ta đứng phía
sau hắn. Xoay nhiều quá nên đầu ta có chút choáng váng, định thần nhìn lại thì
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thấy chỗ ta đứng lúc nãy có một con gấu đen thui bị đánh ngã, mắt nó lộ tinh
quang, khóe mồm chảy nước dãi, nhe hàm răng trắng mà ồ ồ thở dốc.
Gấu đen quỳ xuống oạch một cái, lại nói ra tiếng người: “Cầu xin thượng
tiên hãy cứu tiểu nhân!”.
Vừa nghe âm thanh này ta liền nhận ra đó chính là kẻ nói chuyện với Hoành
Thanh làm ta thức dậy vào sáng nay, ta chỉ thẳng tay vào mặt Hoành Thanh mà
hỏi hắn: “Huynh sai nó đi đánh Nhị sư huynh?”.
Hoành Thanh tỏ vẻ vô tội nhìn ta: “Sư muội, muội nghe nhầm rồi”. Ta cười
lạnh, không thèm nói nữa. Đương nhiên con Hắc hùng tinh này cũng chả làm
nên trò trống gì đâu, ta biết mà.
Hoành Thanh uể oải hỏi Hắc hùng tinh: “Vậy ngươi muốn bổn tọa giúp
ngươi việc gì?”.
Hùng tinh hai chi chạm đất, dường như muốn bò về phía Hoành Thanh, khóc
đến nước mắt nước mũi lèm nhèm: “Sơn chủ đại nhân muốn giết ta! Cầu xin
thượng tiên hãy đến nói vài lời tốt đẹp trước mặt sơn chủ giúp ta!”.
Hoành Thanh hứng thú hỏi: “Ồ, thế sơn chủ của ngươi sao lại muốn giết
ngươi?”.
Hắc hùng tinh vừa khóc vừa nói: “Đám điêu dân của Kê huyện hận ta đến
tận xương cốt. Hôm trước sơn chủ vừa mới rước một tiểu thiếp từ trong thôn về,
còn đang nồng nhiệt, gắn bó như keo sơn. Nhất định là tiểu thiếp đó đã ở bên
gối của sơn chủ đại nhân mà châm ngòi thổi gió, sơn chủ tin là thật rồi nảy ý
định giết ta”.
Xem ra Hội Âm sơn chủ đã biết việc Hắc hùng tinh tới Kê huyện tác quái,
cho nên muốn trừng trị nó. Ta thầm gật đầu, vị sơn chủ này xem ra cũng không
phải một yêu quái hồ đồ.
Hoành Thanh vẫn tỏ ra ỡm ờ: “Ta giúp ngươi thì được lợi gì chứ?”.
Hắc hùng tinh liên tục dập đầu: “Nếu thượng tiên giúp thì tiểu nhân nguyện
đánh đổi tất cả những gì mình có”, nó khóc nức nở: “Sau này tiểu nhân cũng sẽ
không dám làm chuyện xấu nữa”.
Hoành Thanh nói: “Thế à. Vậy thì ngươi nói ta nghe xem. Sơn chủ của các
ngươi có lai lịch như thế nào?”.
Hắc hùng tinh mặt mày nhăn nhó: “Cái này thì tiểu nhân không biết...”.
Hoành Thanh lại hỏi: “Vậy ta hỏi ngươi cái khác, chắc ngươi biết được sơn
chủ của các ngươi có binh khí hay bảo vật gì lợi hại chứ hả?”.
Hắc hùng tình đáp: “Sơn chủ chúng ta từ trước đến nay đều đánh bằng tay
không. Lúc đầu khi hắn thu phục được ngọn núi này liền đem tất cả vàng bạc
châu báu ở đây chiếm làm của riêng. Còn thượng tiên hỏi về vũ khí hay pháp
bảo lợi hại thì tiểu nhân chưa từng nghe nói tới...”.
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Hoành Thanh tức giận quát: “Cái này không biết, cái kia không có, vậy ta
còn cần ngươi làm gì!”.
Hắc hùng tinh hoảng loạn cực độ, nức nở nói: “Tiểu nhân còn biết được một
bí mật lớn của Sơn chủ, hắn cưới nhiều nữ nhân như vậy là để luyện một môn
đại pháp lấy âm bổ dương! Cầu xin thượng tiên hãy ra tay cứu giúp, sau này tiểu
nhân sẽ ngày ngày thờ cúng bài vị trường sinh cho thượng tiên!”.
Hiển nhiên là Hoành Thanh không hề hứng thú gì với bài vị trường sinh của
Hắc hùng tinh, liếc nhìn nó một cái rồi mỉm cười với ta: “Sư muội, ta đang lo
chúng ta đi uống rượu mừng của người ta mà không mang gì theo, vậy mà bây
giờ lễ vật lại tự động dâng đến cửa rồi”.
Vẻ mặt Hắc hùng tinh lập tức biến đổi, chỉ sững ra trong chốc lát rồi “oái”
một tiếng định bỏ chạy. Hoành Thanh cười nói một chữ: “Định!”, Hắc hùng tinh
lập tức không thể cử động, đứng sững tại chỗ, ánh mắt đằng đằng sát khí chỉ hận
là không thể xé xác Hoành Thanh thành trăm mảnh.
Ta rất đồng tình với nó.
Hắc hùng tinh vừa bi thảm vừa đáng thương, chỉ trách mệnh nó không tốt, có
mắt không tròng, tìm ai không tìm, lại tìm đến một tên thần tiên thất đức như
Hoành Thanh. Lần này thì coi như nó gặp phải vận xui rồi nhỉ?
Ta sờ sờ hầu bao, dạo gần đây tiêu tiền hơi quá tay, hầu bao cũng xẹp đi
nhiều rồi. Có con Hắc hùng tinh này, khiến ta cũng tiết kiệm được một khoản
hồng bao ngân lượng, vậy cho nên ta cũng chẳng phản đối.
Chúng ta kéo Hắc hùng tinh, đi theo hướng mà Thổ thần đã chỉ lúc nãy, rất
nhanh đến một đáy cốc có dạng vòng cung. Nhưng nhìn đáy cốc bốn bề tĩnh
mịch, hương hoa thơm ngát, ở giữa có một tòa nhà nguy nga tráng lệ, lầu các
mái ngói xanh biếc cong cong, dường như đâu đó còn truyền đến tiếng lá trúc,
quả thật là tiên cảnh tại nhân gian.
Cơ ngơi như thế này, cho dù là thần tiên trên trời cũng khó mà có được. Xem
ra bách tính ở sơn ngoại nói rằng Hội Âm sơn chủ cực kỳ giàu có, đúng là sự
thật.
Chúng ta vừa xuất hiện ở trên mây, phía dưới đã có tiếng hô to: “Mau đi bẩm
báo cho Sơn chủ đại nhân, lại có tiên nhân không biết từ ngọn núi nào đến chúc
mừng!”.
Hoành Thanh kéo ta cùng hạ xuống đất rồi nghênh ngang bước vào.
Vừa tiến vào tòa nhà nguy nga tráng lệ đó, tấm mành trước mặt lay động,
theo đó vang lên tiếng nói phóng khoáng tự nhiên của Hội Âm sơn chủ: “A!
Không biết là vị tôn giá1 nào hạ cố đến thăm, thất lễ vì đã không nghênh đón từ
xa, mời vào!”.
Hoành Thanh bịa đại tên tuổi lai lịch của mình rồi chỉ Hắc hùng tinh đang bị
trói gô bên cạnh nói: “Hôm nay là ngày đại hỷ của Sơn chủ, ta đến đây thứ nhất
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là để chúc mừng, thứ hai là trên đường trùng hợp bắt gặp tiểu yêu này, được biết
mấy ngày nay Sơn chủ đang tìm bắt nó, ta liền tiện tay trói nó lại, hy vọng có
thể khiến Sơn chủ vui vẻ”.
Hội Âm sơn chủ quả nhiên hết sức vui mừng, luôn miệng nói: “Huynh
trưởng quả là có bản lĩnh, mau vào đi. A. Vị này là?”.
Ánh mắt hắn liếc nhìn ta, thần sắc sáng rực.
Ta nhìn Hội Âm sơn chủ bằng ánh mắt soi mói, dung mạo nam tử nhưng
đường nét lại vô cùng tinh tế. Ở khoảng cách gần càng thấy rõ được lớp phấn
trắng dày cộm hắn thoa lên mặt, lúc này chắc cũng vừa uống một chút rượu nên
trong mắt như bồng bềnh hơi nước, thêm nữa là đóa hoa mẫu đơn cài trên đầu,
càng thể hiện rõ cách ăn mặc lòe loẹt của hắn, đúng là nam sinh nữ tướng2.
Nhưng hiếm có kẻ nào nhiệt tình hiếu khách như vậy, lại không hề làm cho
người khác thấy phản cảm.
Có điều, ánh mắt hắn cứ dán lên người ta khiến ta có chút khó chịu.
Ta còn chưa nói gì, Hoành Thanh đã mạnh mẽ nắm lấy tay ta: “Đây là thê tử
của ta”.
Hội Âm sơn chủ “a” lên một tiếng, ánh mắt vẫn chưa rời khởi người ta, nói
tiếp: “Trông khuôn mặt phu nhân rất quen, không biết chúng ta đã từng gặp ở
đâu chưa?”.
Hoành Thanh cười lạnh đáp: “Ai ai cũng nói Hội Âm sơn chủ phong lưu
phóng khoáng, hôm nay được gặp quả nhiên danh bất hư truyền. Có điều, thê tử
ta từ trước đến nay đều ở trong nhà, đây là lần đầu tiên xuất môn”, nói xong
Hoành Thanh bèn bước qua Hội Âm sơn chủ vẫn đang quan sát ta từ trên xuống
dưới mà đi vào bên trong, bộ dáng khệnh khạng như thể hắn mới là chủ nhân ở
đây vậy.
Ta đứng yên tại chỗ nghiến răng nghiến lợi hồi lâu vì hai chữ “thê tử”, sau
đó mới theo hắn bước vào đại sảnh.
Trong sảnh giăng đèn kết hoa, một đám yêu quái ngồi lộn xộn đầy phòng,
tên nào tên nấy đều đã hóa được thành hình người, có người ra vẻ đạo mạo
trang nghiêm, có kẻ ba hoa khoác lác, cũng có cả những gã hành vi tùy tiện. Hội
Âm sơn chủ sau khi bị Hoành Thanh vỗ một cái mới hoàn hồn, lập tức khôi
phục lại bộ dạng nhiệt tình hoạt bát, vui vẻ nói: “Nào nào nào, để ta giới thiệu
mọi người với nhau”.
Hắn kéo chúng ta đến vị trí giành cho khách quý, vỗ tay nói: “Đây là Chi
Liên công tử đến từ Thanh Khưu sơn và phu nhân huynh ấy!”, tiếp theo chỉ
Hoành Thanh và ta cho nam tử ngồi trên ghế. “Đây là Hoành Thanh công tử và
phu nhân! Hoành Thanh công tử vừa ra tay liền bắt được Hùng tinh đã trốn ra từ
động phủ của ta, bản lĩnh cực kỳ cao cường!”.
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Sau đó Hội Âm sơn chủ nói cái gì ta cũng không nghe rõ nữa, ngơ ngác nhìn
chằm chằm vị nam tử ngồi trên ghế. Vị nam tử đó cũng ngẩng đầu, vẻ mặt lãnh
đạm nhìn ta.
Ghi chú:
1. Tôn giá: Cách xưng hô tôn trọng người đối diện. (ND)
2. Là nam nhân nhưng lại có vẻ ngoài giống hệt nữ nhân. (ND)

3

T

à nhìn Đế quân đang ngồi trên bàn tiệc, hai nữ nhân ngồi hai bên trái

phải. Một người là Tư Đàn đang mở to hai mắt sáng rực dán vào người Hoành
Thanh, còn người kia chính là nữ nhân áo đỏ ta thấy hôm trước.
Nữ nhân đỏ bồng Nữ La đang cười ngây ngô trên tay, khuôn mặt dịu dàng
tao nhã, thân hình nhỏ nhắn yếu đuối giống như chỉ cần một trận gió cũng có
thể thổi bay. Ả dịu hiền ngồi ngay ngắn một bên, vô cùng lấy lòng vị nam nhân
bên cạnh, thờ ơ với mọi thứ xung quanh, khiến những người có mặt tại đó có
cảm giác thanh cao tao nhã.
Ta không kìm được liếc nhìn Đế quân, rồi lại quay qua nhìn ả, cứ như thế
tuần hoàn mấy vòng, nữ nhân đó cuối cùng cũng ngước mắt lên nhìn ta rồi lập
tức cúi đầu xuống, thái độ tỏ ra vô cùng khinh mạt.
Còn Nữ La trong lòng ả thì lại cười ngây ngô vươn tay về phía nhi tử ta, trên
tay vẫn cầm một xiên kẹo hồ lô ghê tởm, cất giọng nói: “Ca ca, ăn kẹo hồ lô
đi...”.
Bản tiên cô bình thường rất lương thiện, nhưng lúc này không biết vì sao đến
chính ta còn cảm thấy mình có chút ác độc. Khổ nỗi đang ở trước mặt Hội Âm
sơn chủ cho nên vẫn phải đóng kịch, thế là ta ra vẻ tận tâm khuyên Đế quân:
“Vị công tử này, huynh mau nhìn hài tử nhà mình đi, thứ đồ vật bẩn thỉu nó cầm
trên tay đang chảy vương vãi khắp nơi kìa, hình như sắp hỏng tới nơi rồi. Sao
người lớn thì ăn vận đẹp để mà lại để trẻ nhỏ như đứa ăn xin thế?”.
Nói xong, bốn phía im lặng như tờ, nữ nhân áo đỏ chầm chậm ngẩng đầu,
sắc mặt u ám. Nhóc trọc đầu đứng cạnh Đế quân nháy mắt ra hiệu, giống như
đang rất cực khổ khi phải kiềm chế. Chỉ có Hoành Thanh là chê thiên hạ chưa
đủ loạn mà mỉm cười vỗ tay tỏ vẻ tán thưởng, lớn giọng nói như thể người bên
cạnh không nghe thấy: “Phu nhân nói chí phải. Còn nữa, nhìn con nhóc này
cười mà sao ta cứ cảm thấy có chút dại dại, chẳng lẽ là một đứa trẻ đần độn?”.
Lúc này, ngay cả Hội Âm sơn chủ cư xử khôn khéo mà cũng sững người,
chắc lần đầu tiên hắn gặp phải khách nhân thích gây sự như chúng ta.
Nữ nhân áo đỏ không nhìn ta mà lạnh lùng nhìn nhi tử đang nắm tay ta. Ánh
mắt đó khiến sống lưng ta lạnh toát, vô thức nắm chặt tay nhi tử. Nữ nhân nhẹ
www.vuilen.com

105

Tác giả: Kim Nhật Si

Người dịch: Phạm Phương Thúy

BA KIẾP DÂY DƯA CỬU VĨ HỒ

giọng đáp: “Những gì các người nói, ta đã ghi nhớ cả rồi”, nói xong, mặt mày ả
lạnh băng, cũng không chê bẩn mà vươn bàn tay mịn màng qua, rút lấy xiên kẹo
dính nhớp nháp ra khỏi tay bé gái. Nữ La òa khóc: “Đừng rút ra! Kẹo hồ lô
người ta để cho ca ca ăn mà!...”.
Ta nghe mà da mặt khẽ giật giật, Hội Âm sơn chủ bị tiếng hét vang dội của
Nữ La khiến cho hồi thần, vội vàng trách mắng thuộc hạ: “Còn không mau bưng
chút nước sạch đến cho phu nhân rửa tay!”.
Đế quân vẫn luôn tỏ ra lãnh đạm, mắt cũng chẳng thèm ngước lên.
Tay bị kéo một cái, ta cúi đầu mới phát hiện nhi tử cũng mang vẻ mặt lãnh
đạm y như vậy đang kéo ta đến một bàn vẫn chưa có người ngồi. Sau đó giọng
nói lạnh lùng của Đế quân và tiếng gọi to của Tư Đàn đồng thời vang lên: “Hàn
Nhi”.
Tư Đàn nói: “Hàn Nhi, đến chỗ cô cô ngồi này!”.
Nhi tử ta xoay lại khẽ gật đầu một cái, tỏ ý nó đã nghe thấy rồi, phong thái
cứ như thể tiểu hoàng đế vậy, nó nói: “Con không thích ngồi chỗ đó, con với
mẫu thân ngồi bên kia là được rồi”.
Nói xong, nó kéo ta đi về phía bàn bên kia. Hoành Thanh sờ sờ mũi, không
biết đang lẩm bẩm cái gì trong miệng. Hội Âm sơn chủ thì không biết đầu đuôi
ra sao, nói: “Mọi người... quen nhau sao?”.
Hoành Thanh vỗ vai hắn: “Cũng hết cách. Vẻ ngoài của nhi tử đáng yêu quá.
Đi đến đâu cũng có một đống người lạ tới nhận thân thích”.
Chờ hắn bước lại, ta nghiến răng nghiến lợi mà nói nhỏ với hắn: “Huynh cứ
thử nói linh tinh nữa đi”.
Hoành Thanh ghé sát miệng lại, phả hơi nóng vào bên má của ta: “Sư muội,
muội xem Nhị sư đệ đi, chân đạp hai chiếc thuyền1, đùa giỡn hết với người này
lại đến người nọ, riêng ta, từ đầu đến cuối chỉ chung tình với một mình muội
thôi”.
Trong lòng ta rất khó chịu. Tình cảnh bây giờ không hề giống như trong dự
định ban đầu của ta. Ta cũng tự trách bản thân ban nãy tự dưng đi làm việc ngu
ngốc, nhất thời cảm thấy vừa chán nản vừa buồn bực, lặng thinh không lên
tiếng. Không ngờ Hoành Thanh được một tấc lại muốn tiến một thước2, nắm lấy
tay ta: “Sư muội, đừng buồn vì y nữa, thấy muội buồn bã như vậy, ta rất đau
lòng”.
Ta lập tức dùng móng tay cấu lên tay hắn, đang muốn nói với hắn như thế
này: “Huynh cứ cái kiểu buồn nôn như vậy có thể làm cho ta không nuốt trôi
cơm đó”. Nhi tử ngồi giữa ta và Hoành Thanh lúc này bình thản nói: “Sư bá,
người đè vào con rồi”.
Hội Âm sơn chủ cười khan: “Tình cảm giữa Hoành Thanh công tử và hiền
thê thật tốt!”. Ngay lập tức từ phía đối diện có một ánh mắt ác liệt bắn qua, Tư
Đàn đang trợn tròn mắt ra mà đay nghiến ta.
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Cho đến khi yến tiệc kết thúc, Tư Đàn vẫn cứ duy trì trạng thái như vậy.
Hoành Thanh thì chẳng biết dây thần kinh nào không đúng chỗ mà cứ liên tục
gắp thức ăn cho ta, mỗi lần nói chuyện thì cứ ghé sát cái mặt đáng ghét vào, còn
cả mấy ánh nhìn chằm chằm từ phía đối diện nữa, sự khó chịu trong lòng ta dần
bị thay thế bởi cảm giác xấu hổ. Ta vô tình liếc nhìn sang bên đó, thấy nữ nhân
áo đỏ vừa vỗ về Nữ La khóc chán liền ngồi nhìn nhi tử ta mà chảy nước miếng
cười ngu ngơ, vừa ra vẻ ngoan hiền liên tục gắp thức ăn cho Đế quân. Đế quân
hơi cúi đầu, dường như đang thất thần suy nghĩ cái gì đó. Cảnh một nhà ba
người này... lại khiến lòng ta nhói đau.
Hội Âm sơn chủ rất nhiệt tình hiếu khách, sau khi dùng tiệc xong liền nhất
quyết sắp xếp phòng cho chúng ta, muốn chúng ta ở lại. Trong đầu chúng ta
cũng đang có mưu đồ nên thái độ đương nhiên là thuận nước đẩy thuyền. Có
điều, khi đi vào căn phòng mà Sơn chủ đã sắp xếp cho ta vừa nhìn đã sững
người, phòng rất đẹp, rất lớn, nhưng vấn đề là chỉ có mỗi một chiếc giường.
Hoành Thanh nở nụ cười đáng ghét, nói: “Chúng ta là phu thê, đương nhiên
sẽ ngủ chung một giường rồi”. Ta biết rõ là hắn chỉ muốn trêu chọc ta chút thôi,
bèn từ tốn nói: “Lúc nãy ta có thấy ở gian ngoài có hai trà kỷ lớn, thật có lỗi với
sư huynh, tối nay huynh ra đó mà ngủ tạm nhé”. Hoành Thanh nhìn ta bằng ánh
mắt mong đợi: “Sư muội...”.
Vẫn chưa đấu khẩu được nửa câu, ở bên ngoài đã có một tiểu tư3 tới chuyển
lời: “Sơn chủ đại nhân mời Hoành Thanh công tử đi uống rượu”. Hoành Thanh
đứng dựa vào tấm bình phong bằng đá vân mẫu4 hăng hái nói: “Sư muội, ta ở lại
với muội nhé!”.
Ta thô lỗ đáp: “Mau đi đi! Đi đi?”.
Hoành Thanh nấn ná hồi lâu, dài dòng dặn dò ta: “Sư muội, ở đây không
giống như trên núi, muội không được đi lung tung đâu đấy”. Chờ mãi hắn mới
đi ra mở cửa, ta định thở phào nhẹ nhõm, hắn thình lình bước nhanh lại, kéo lấy
tay ta rồi nói: “Sư muội, ta vẫn cứ phải để lại cho muội chút pháp thuật phòng
thân!”.
Ta tưởng hắn lại giở trò với ta, đang định mở miệng mắng, vừa ngước mắt
lên thì thấy Hoành Thanh cúi đầu nghiêm túc vẽ Ngũ Hành Thiên Lôi ở trong
bàn tay ta. Ta bất giác ngẩn người, trong lòng đột nhiên có một cảm giác lạ
thường lướt qua. Tuy nhiên khi định thần nhìn kỹ lại, ta thấy Hoành Thanh lại
nhìn ta mà cười đùa cợt nhả: “Sư muội, sao lại nhìn sư huynh như vậy? Cảm
động rồi hả?”.
Ta giương bàn tay ra, hô: “Ngũ Hành Thiên Lôi!”.
Hoành Thanh cực kỳ hoảng sợ, nhảy nhanh ra ngoài như tên bắn, nói: “Thôi
được rồi. Ta đi là được chứ gì. Phu nhân đừng phá tan nhà của Sơn chủ đấy!”.
Ta phì cười, bỗng cảm thấy Đại sư huynh dường như cũng không xấu lắm.
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Ta nắm tay nhi tử cùng ra ngoài đi dạo. Nhi tử ta vốn rất kiệm lời nhưng giờ
lại đột nhiên lên tiếng: “Mẫu thân, Đại sư bá thích người”.
Ta trừng mắt nhìn nó: “Nhi tử ngốc, hắn chỉ nói đùa thôi, vậy mà con cũng
xem là thật”.
Nó tiếp tục rầu rĩ nói: “Sư phụ cũng thích người”.
Ta suýt nữa thì ngã nhào xuống đất.
Nhóc con đáng lo này... Các người xem trong đầu nó đã bị nhồi nhét những
thứ gì chứ!
Bản tiên cô không quen nói những chuyện ám muội mập mờ thế này với đứa
trẻ còn chưa đầy bốn tuổi. Nhưng cách nuôi dạy của ta xưa nay chính là lấy tiến
làm lùi, thế nên hết sức nghiêm túc mà gật đầu: “Đúng thế, mẫu thân thấy, ngay
cả Hội Âm sơn chủ cũng thích ta luôn đó”.
Nếu ta biết lúc mình nói những lời này, Hội Âm sơn chủ đang đứng cách đó
không xa, cho dù chết ta cũng không dám nói vậy.
Vậy nên ta vừa nói xong liền nghe thấy hai tiếng hít sâu, trong lòng ta tự
nhiên có dự cảm chẳng lành.
Khi ta cứng đờ người xoay lại thì quả nhiên nhìn thấy chỗ đường rẽ có một
hàng người đang đứng, trong đó có Hội Âm sơn chủ cười nhăn nhở, còn có cả
nam nhân lạnh lùng đứng bên cạnh hắn... Chi Liên Đế quân.
Cuộc đời này... đúng là một chuỗi những điều đáng tiếc.
Các người nói xem, nếu bây giờ ta giả vờ không nhìn thấy rồi đi qua luôn, có
phải là hơi gượng gạo?
Đáp án đương nhiên là có. Cho nên ta đành phải mặt dày mà bước lên chào
hỏi: “Sơn chủ, trùng hợp quá, các người đang có việc gì?”.
Hội Âm sơn chủ vô cùng nhiệt tình nói: “Ta với Chi Liên công tử đi tìm
Hoành Thanh huynh để uống rượu! Gian phòng và đồ dùng do hạ nhân sắp xếp
không biết có vừa ý cô nương không?”.
Ta cười khan: “Tốt lắm! Tốt lắm!”.
Hội Âm sơn chủ đột nhiên vỗ đùi, chỉ nhi tử ta mà nói: “Ấy chết, ta lại quên
mất tiêu bằng hữu này, chắc hẳn hạ nhân chỉ an bài một chiếc giường lớn thôi,
ba người cùng chen chúc trên đó nhất định là khó chịu lắm. Bây giờ ta sẽ lệnh
cho hạ nhân khiêng thêm một chiếc giường nhỏ qua nữa!”.
Ta tiếp tục cười khan: “Không cần! Không cần!”, nói xong mới cảm thấy
dường như không đúng lắm... Ta đâu có cùng Hoành Thanh chen chúc trên một
cái giường chứ!
Chẳng biết có phải là ảo giác hay không mà ta cảm thấy phía trước có một
ánh mắt uy hiếp đang nhìn ta chằm chằm, khiến ta lạnh sống lưng.
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Ta gần như không cười nổi nữa, đang định sửa lời thì nhi tử, đã giành nói
trước: “Vậy làm phiền Sơn chủ thúc thúc chuẩn bị cho con cái giường lớn một
chút, nhỏ quá con ngủ không quen”.
Ta gật đầu như giã tỏi: “Cứ làm như lời nhi tử ta nói đi, làm phiền Sơn chủ
rồi!”.
Ta cảm nhận rõ ràng lúc Đế quân đi ngang qua ta y hơi ngừng lại, nghiến
răng khẽ gầm một tiếng: “Muội!”. Ta bất giác run lên cầm cập, chờ đến lúc ta
có đủ dũng khí mà ngẩng đầu lên thì phía trước đã chẳng còn bóng người rồi.
Ghi chú:
1. Chân đạp hai chiếc thuyền: Bắt cá hai tay, ăn ở hai lòng. (ND)
2. Ý là được đằng chân lân đằng đầu. (ND)
3. Tiểu tư: Thằng đầy tớ. (ND)
4. Đá vân mẫu: Đá mi-ca. (BTV)

4

Đ

ầu óc ta cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn, một lúc lâu mới sực nhớ ra mình đã dắt

tay nhi tử đi vào hậu viện.
Thật ra ấn tượng của ta đối với Hội Âm sơn chủ không phải là tệ, nhưng nhớ
đến những lời Hắc hùng tinh từng nói, hắn nạp nhiều thê thiếp vậy chẳng qua là
để luyện một loại tà công lấy âm bổ dương, trong lòng lại nảy ra một cảm giác
khó chịu.
Cho nên ta đã sớm lưu tâm hỏi tiểu tư chỗ mà các phu nhân của Hội Âm sơn
chủ ở. Lúc này áng chừng cũng biết được hướng đi. Chắc hôm nay tại bàn tiệc
ta khoe mẽ quá nên bọn tiểu yêu nhìn thấy ta đi vào hậu viện, ngoại trừ đưa ánh
mắt thăm dò thì không có kẻ nào chạy ra cản đường.
Tháng Bảy, tháng Tám chính là mùa sen nở, chưa bước tới nơi đã ngửi thấy
hương hoa thơm ngát. Vận may của ta khá tốt, mục tiêu cũng vô cùng rõ ràng,
từ xa đã nghe thấy tiếng một đám nữ nhân đang chơi đùa. Đi đến cuối con
đường nhỏ thì thấy một nhóm nữ nhân mặc y phục sặc sỡ đang cười vui vẻ chơi
trò ném thẻ vào bình rượu.
Ta thật không ngờ lại có thể nhìn thấy vị “phu nhân” của Đế quân tại đây.
Ả ôm hài nhi, ngồi ngay ngắn ở giữa đám nữ nhân kia, trên mặt vẫn tỏ ra
thanh cao kiêu ngạo. Nhóm tiểu thiếp của Hội Âm sơn chủ đều không dám
đụng đến ả, có vài người can đảm bước lên bắt chuyện nhưng cũng đều lộ ra
thần sắc sợ hãi.
Ta kéo một tiểu yêu quái đang lẩn trốn bên cạnh, hỏi: “Nữ nhân mặc áo đỏ
đang ngồi kia là ai?”.
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Tiểu yêu quái ngẩn ra nhìn ta: “Không biết. Còn ngươi là ai?”.
Ta tự động bỏ qua câu hỏi của gã: “Vậy sao các ngươi lại sợ ả ta như vậy?”.
Tiểu yêu quái mặt trắng bệch không còn giọt máu nói: “Tiểu yêu quái mà ả ả
ả ta ôm trong lòng rất đáng sợ, vừa mở mồm đã nuốt chửng Đại Hoàng và Hoa
Hoa rồi”.
Ta thấy tóc gã màu xanh lục, đoán chắc Đại Hoàng và Hoa Hoa là bạn của
gã.
Lòng bàn tay ta có Ngũ Hành Thiên Lôi mà Hoành Thanh vẽ cho, nên lá gan
của ta cũng hơn một chút, vẫn tiếp tục dắt tay nhi tử tiến về phía trước. Đám nữ
nhân đó dường như vẫn còn kinh sợ khi thấy Nữ La vừa mở mồm đã nuốt
chửng hai con tiểu yêu, nên tuy đang chơi đùa nhưng vẫn sợ đông sợ tây. Vừa
thấy ta tới, vẻ mặt của họ dường như cũng có chút vui mừng. Thậm chí có
người thấy nhi tử ta thì lập tức hai mắt sáng rực, vây lấy hỏi này hỏi nọ.
Ta trông thấy Nữ La ở trong lòng của nữ nhân kia, vừa nhìn thấy Hàn Nhi
nhà ta liền giống hệt như con khỉ sắp xổng chuồng, tứ chi quẫy đạp lung tung,
bộ dạng tựa như muốn nhảy xổ vào A Hàn vậy. Một tiểu thiếp của Hội Âm sơn
chủ chỉ mới đụng vào nhi tử ta một chút liền nghe thấy Nữ La thét lên thảm
thiết hai mắt sắp bốc hỏa: “Đừng có sờ vào ca ca ta, ca ca là của ta!”.
Nữ nhân kia ôm chặt Nữ La, từ đầu đến cuối đều chỉ lạnh lùng mà quan sát.
Mấy vị tiểu thiếp ngoại trừ sự sợ hãi đối với hai mẫu tử toàn thân tỏa sát khí
đằng đằng này, thì cũng chẳng có điểm gì khác thường, xem ra tuy nói là lấy
âm bổ dương, nhưng có lẽ cũng không ghê gớm như ta tưởng tượng.
Khi nghỉ giải lao sau trò ném thẻ vào bình rượu, ta đang cho nhi tử uống
nước dưới bóng cây, thì bỗng nhiên có một bóng đen che khuất ánh sáng phía
trên đầu.
Chẳng cần nghĩ ta cũng biết đó là ai, huống hồ ta còn nghe thấy tiếng cười
ngây ngô của con bé Nữ La đang chảy nước miếng kia.
Nữ nhân nọ chỉ nói với ta hai câu, một là: “Ta đã quen chàng từ lâu rồi”; hai
là: “Chàng đã từng ở trước động phủ của ta thổi tiêu ba ngày ba đêm”.
Bản tiên cô nghe mà tức tới mức răng lợi cũng ngứa ngáy, nhưng nét mặt
vẫn tỏ ra khinh thường, thuận miệng tiếp lời: “Thổi tiêu thì có sá gì? Đế quân
từng đứng trước cửa nhà ta, chỉ cách nhau có một cánh cửa mà tỏ tình với ta ba
ngày ba đêm, thiết tha van nài ta ra gặp y ấy chứ”.
Nói khoác thôi mà, ai chẳng biết!
Nhưng lần này bản tiên cô khôn ngoan hơn rồi, trước khi nói khoác phải đưa
mắt nhìn xung quanh đã, sau khi xác định là an toàn thì mới mở miệng huênh
hoang.
Ta thừa nhận, nói ra những lời này ta cũng cảm thấy da mặt mình cũng hơi
dày một chút. Có điều, trước mặt nữ nhân này, bản tiên cô bất giác lại trở nên
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cực kỳ có lòng tự trọng, cực kỳ tự ái, tính cố chấp lúc nào cũng cho rằng “thua
người nhưng không bao giờ thua khí thế lại hừng hực nổi lên trong ta. Bản tiên
cô cũng phải thừa nhận, nếu Đế quân tỏ tình với ta ba ngày ba đêm thì thật sự...
trời sắp sập tới nơi rồi.
Khi chúng ta quay trở lại phòng thì Hoành Thanh đã về rồi, hắn đang ung
dung thoải mái ngồi trên ghế, vô cùng buồn chán mà nghịch con thuyền nhỏ
khắc bằng hạt quả. Ta nhìn hắn toàn thân nhẹ nhàng khoan khoái, không có chút
hơi rượu nào, liền rất hài lòng.
Trên bàn đặt hai chén trà, ta ngạc nhiên hỏi: “Ai đến thế?”.
Hoành Thanh cười nói: “Nhị sư đệ và Lục sư muội”.
Tim ta giật thót một cái, nhưng vẫn giả vờ như vô ý hỏi: “Họ nói những gì?”.
Hoành Thanh nhìn ta, ánh mắt còn mang theo sự dò xét: “Sư muội, muội hy
vọng Nhị sư huynh nói gì đây?”.
Ta nghiêm nghị đáp: “Hiện nay lệ khí hoành hành, bất cứ lúc nào cũng có
thể có yêu ma xuất thế, gây hại nhân gian, Cơ Canh kiếm còn chưa rõ tăm tích,
huynh nói xem ta hy vọng Nhị sư huynh nói những gì?”.
Hoành Thanh bị chính khí hào hùng của ta làm giật mình, dịu dàng mà nói:
“Sư muội lo lắng cho thiên hạ như vậy, thật sự khiến sư huynh vừa khâm phục
vừa hổ thẹn, chỉ có điều kế hoạch của chúng ta không thể to tiếng rêu rao, chi
bằng chúng ta đóng cửa cài then rồi nói nhỏ với nhau thôi nhé?”.
Ta miễn cưỡng nhếch miệng, không biết tại sao da mặt lại có chút khô nóng.
Nghe ngữ khí của Hoành Thanh, hình như Đế quân có chút manh mối trong
việc tìm thanh kiếm, nhưng cụ thể vẫn chưa thể tiết lộ. Nửa ngày nay ta đều ở
trong tình trạng đầu óc không tập trung, thời gian còn lại là thẫn thờ, mãi tới khi
nhi tử kéo tay ta, nói muốn đi tìm sư phụ thì ta mới tỉnh lại.
Lúc này Hoành Thanh không có ở đây, chắc đã đi thám thính bảo khố của
Hội Âm sơn chủ rồi. Ta có thể tưởng tượng được, hắn vừa ra ngoài, Tư Đàn liền
bám theo như thể con chó con dán mắt vào chiếc bánh bao thịt. Đế quân ở viện
tử kế bên, ra khỏi cửa chỉ cần rẽ trái, sau đó đi theo một hành lang thẳng là tới.
Trời vẫn chưa tối lắm, nhưng lúc chúng ta đến, Đế quân đã khóa kín phòng.
Nhóc trọc đầu buồn rười rượi đứng canh ở bên ngoài, nói là Nhị sư huynh sai nó
đứng trông cửa, không được để cho bất kỳ người nào đi vào. Nó làm vẻ mặt như
bị tổn thương mà nói với ta: “Tỷ tỷ, tại sao các người lại đi mà không một lời từ
biệt? Bọn đệ đã chờ ở khách điếm đến hai ngày trời, Nhị sư huynh rất giận
đấy”.
Ta đứng hồi lâu không biết phải nói sao, nó liền như thế đói khát đã lâu mà
xông tới ôm chặt lấy A Hàn. Ta thấy trên khuôn mặt nộn thịt của nó có hai vết
thương như bị mèo cào, đang định hỏi nó tại sao, thì bỗng nghe được một tiếng
thét quen thuộc: “Không được ôm ca ca ta!”. Một bóng dáng màu đỏ bay qua,
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mục đích của nó là bắt cho bằng được nhi tử ta. Ta chẳng cần suy nghĩ mà
giương tay hô: “Ngũ Hành Thiên Lôi”. Nữ La đang dâng trào nhiệt huyết bị ta
chưởng trúng, “ầm” một tiếng nằm bò ra đất. Khi Nữ La run rẩy ngồi dậy, mặt
mũi và toàn thân nóng như bị thiêu đốt tóc tai nổ lách tách từng sợi. Nó ngẩn ra
một chút, sau đó khóc òa lên kinh thiên động địa.
Thật sự là tuy bản tiên cô không thích con nhóc này nhưng tuyệt đối không
muôn ức hiếp trẻ nhỏ.
Thấy nó khóc, ta đứng sững sờ, trong lòng vô cùng chột dạ.
Đúng lúc này ta nghe thấy một tiếng quát giận dữ.
Nhóc trọc đầu hét lên: “Tỷ tỷ cẩn thận!”.
Một bóng dáng màu đỏ lao về phía ta, tốc độ nhanh khủng khiếp. Đừng nói
ta không hề có chút phòng bị, cho dù có, cũng không thể thoát khỏi tốc độ như
vậy.
Ta giương tay hô Ngũ Hành Thiên Lôi nhưng đáng tiếc là không trúng.
Tiếng “ầm” vang lên cùng với âm thanh cánh cửa bị phá mở. Nhưng lúc đó ta
đâu còn thời gian để phân biệt mấy việc này, cuối cùng chỉ kịp dùng toàn lực để
đẩy nhi tử ra chỗ khác, mở to mắt nhìn nữ nhân áo đỏ quắp năm ngón tay lại mà
lao về phía ta.
Một trượng, một thước, một tấc... ta nhắm mắt lại.
Nhưng cái đau trong dự tính lại không xuất hiện.
Ta kinh ngạc mở mắt ra, thì thấy một bóng lưng màu trắng đang đứng che
trước mặt.
Bàn tay của nữ nhân áo đỏ dừng lại chỉ cách ta đúng một tấc, đúng vào thời
khắc then chốt, cổ tay của ả đã bị một người tóm chặt.
Vì Đế quân quay lưng nên ta không thể thấy được biểu tình trên mặt y,
nhưng lại thấy rõ ràng thần sắc oán hận trên mặt của mẫu thân Nữ La. Nhưng
chỉ trong chớp mắt, ả đã trở mặt nhanh hơn lật sách mà chuyển thành vẻ yếu
đuối, rơi lệ như hoa lê trong mưa mà nói với Đế quân: “Chàng buông tay ra đi.
Thiếp chẳng qua chỉ là nhất thời tức giận một chút thôi”.
Đế quân không buông tay mà cũng chẳng xoay người lại.
Ta xấu hổ nói: “Nhị sư huynh...”.
Ta nghe thấy tiếng nói lạnh lùng của Đế quân cất lên: “Muội còn không mau
đi đi”.
Trong nháy mắt, trái tim ta đau đớn như bị kim châm, sau đó ta nghe được
chính mình dùng giọng điệu lúng túng và hèn mọn nói: “Xin lỗi Nhị sư huynh,
chuyện tại khách điếm không phải ta cố ý muốn bỏ đi. Còn vị tiểu bằng hữu
này, ta cũng không phải cố ý muốn làm con bị thương đâu, cả những lời quá
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đáng mà ta đã nói lúc ở trên bàn tiệc nữa, xin lỗi!”. Nói xong, ta kéo nhi tử
không còn chút dũng khí nào để nán lại thêm nữa.
Ta đã làm những gì chứ, giống hệt như một con hề.
A Hàn nắm chặt lấy bàn tay ta nói: “Mẫu thân, người đừng khóc”.
Ta cũng không muốn khóc, nhưng trong lòng quá đau.

5

T

heo suy đoán lúc đầu của chúng ta, Cơ Canh kiếm là thượng cổ linh vật,

cho dù nó ở nơi nào thì cũng rất có thể sẽ dẫn đến ham muốn của những yêu
quái có linh lực mạnh, khiến bọn chúng không từ thủ đoạn để chiếm giữ cho kỳ
được. Cho nên ngay từ lúc bắt đầu, mục tiêu tìm kiếm của chúng ta chính là
những yêu quái có linh lực mạnh ở Hội Âm sơn, tiếp theo là mật địa cất giấu
kho báu của chúng.
Đây hiển nhiên không phải là một việc dễ dàng, vậy nên khi Hoành Thanh
nói rằng không có thu hoạch gì ta cũng không cảm thấy lạ.
Hoành Thanh thì lại tỏ ra rất phiền muộn, không phải vì không tìm ra thanh
kiếm đó mà do hơn nửa đêm nay hắn đều bị Tư Đàn bám lấy đúng như những gì
ta đã đoán. Hai người muội đuổi huynh chạy, chơi trốn tìm đến hơn nửa đêm,
kết quả là Hoành Thanh vẫn không thể thoát nổi miếng cao da chó1 ở phía sau.
Ả ta còn theo đến viện tử nơi chúng ta ở, sau đó khăng khăng ở với chúng ta
một đêm.
Hoành Thanh buồn bực nói với Tư Đàn: “Sư muội, muội còn biết cái gì gọi
là lễ nghĩa liêm sỉ không? Chúng ta cô nam quả nữ ở chung một phòng, muội
không cảm thấy nên tránh những chuyện tình ngay lý gian như vậy hay sao?”.
Tư Đàn trợn tròn mắt: “Huynh đã biết cô nam quả nữ tình ngay lý gian, sao
còn ở chung với ả, hôm nay cho dù thế nào muội cũng không đi đâu hết, muội
phải ở đây giám sát hai người”.
Hoành Thanh bĩu môi nói: “Ta với Tam sư muội tình đầu ý hợp, sao có thể
giống như muội được?”.
Ta đã phải chịu khổ một lần khi bị kẹp giữa Đế quân và nữ nhân kia rồi, bây
giờ có chết cũng không muốn bị kẹp giữa một đôi nam nữ và phải khó xử thêm
lần nữa. Thế nên ta nghiêm túc làm sáng tỏ: “Đại sư huynh chớ có nói đùa, giữa
ta và huynh vô cùng trong sạch, tuyệt đối không có quan hệ gì ám muội”.
Tư Đàn hừ một tiếng: “Đại sư huynh cũng không thể nào thích ngươi được”.
Ta chẳng có tâm trạng để ý đến ả, chỉ muốn vùi đầu ngủ, nên rầu rĩ nói: “Các
người muốn mắng muốn chơi gì thì mời ra ngoài, đừng làm phiền ta và Hàn Nhi
ngủ”.
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Xung quanh quả nhiên nhanh chóng yên lặng hẳn. Không biết qua bao lâu, ta
nghe thấy Hoành Thanh rón ra rón rén nhỏ tiếng nói: “Tam sư muội, muội ngủ
chưa?”.
Hắn kiên nhẫn hỏi đến mấy lần, còn cố hạ thấp giọng nói, hệt như đi ăn
trộm.
Hắn hỏi: “Có phải tâm trạng muội không được vui không? Chúng ta đi ngắm
sao nhé?”.
Một lúc sau ta mới khẽ đáp: “Sao thì có gì đẹp đâu mà ngắm”.
Hoành Thanh nói: “Vậy chúng ta không đi ngắm sao nữa. Huynh có một bầu
rượu nếp hoa cúc thượng hạng, chúng ta lên nóc nhà uống rượu hóng gió đêm
nhé?”.
Ta hỏi: “Tư Đàn đâu?”.
Giọng Hoành Thanh vẫn thấp như vậy, trầm trầm phát ra tiếng cười: “Ngủ
rồi, giống như con heo đầu thai vậy”.
Ta cũng rất thức thời, ta biết Hoành Thanh một khi trở nên vô lại thì nhất
định sẽ kiếm đủ mười loại lý do để thuyết phục, lằng nhằng mãi cho đến khi ta
đồng ý mới thôi. Có điều, khi nhẹ chân nhẹ tay trèo lên nóc nhà, mặc cho gió
đêm mát mẻ thổi qua người, cảm giác ấy thoải mái hơn ta nghĩ nhiều.
Một đêm thế này, còn thêm một bầu rượu nữa, rất thích hợp để nghĩ lại
những chuyện trước đây.
Thật ra, hồi tưởng lại thì cũng chẳng có gì là không tốt.
Ta nói: “Các huynh thật ra đều biết cả rồi phải không? Ta không phải là Tam
sư muội của các huynh”.
“Các huynh đều là thượng tiên trên tầng thứ ba thiên giới, còn ta chỉ ở tầng
thứ nhất.”
Những ngày tháng đó rất giản đơn, chỉ có ăn và ngủ, quan hệ với tiểu hồ ly
A Hàn cũng không thân thiết như bây giờ, còn có đại sư huynh thường đến thăm
ta. Trong một khoảng thời gian dài, cứ đến hoàng hôn là A Hàn lại kiên quyết
kéo ta ra ngồi ở trước cửa với nó. Ta còn nhớ rõ dáng vẻ nó lúc đó, nó ngồi mà
bốn chân gom lại với nhau ngay ngắn, mở đôi mắt to tròn đáng yêu ngẩn ngơ
ngắm ánh tịch dương. Bộ dạng mù mờ không biết phải làm sao ấy giống hệt như
đứa trẻ nhà ai đó bị bỏ rơi. Thỉnh thoảng ta cảm thấy chướng mắt mà vươn tay
qua đánh nó, có lúc đánh mạnh quá nó giãy giụa, móng vuốt nho nhỏ cào vào
lòng bàn tay ta, ngưa ngứa.
Còn nhiều khi ta lại ngồi ngủ gật. Đầu óc ta cứ để đâu đâu Hàn Nhi cũng
không thể nói chuyện. Lúc đó thời gian dài như vậy, mặt trời hôm nay lặn thì
còn có ngày mai. Trong khi ta ngủ gật thì trong lòng lại lầm bầm, xem đi xem
đi, xem xong rồi thì đi ăn cơm. Đột nhiên có một ngày ta quay đầu lại nhìn, thì
ra từng ngày sống cùng nhau đã để lại nhiều ký ức đến như vậy.
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Những chuyện lúc đó ta không hề để trong lòng thì giờ đây lại nhớ vô cùng
rõ ràng, nhóc con kia lại quên hết sạch sành sanh, còn tìm lại được phụ thân
mình, ngày tháng không bao giờ có thể quay trở lại như trước đây được nữa.
Bây giờ bên cạnh có bao nhiêu người vây quanh, Hàn Nhi cũng vẫn ở đây,
thậm chí vị thượng tiên mà trước đây ta chỉ cần nghĩ tới đã cảm thấy xa xỉ rồi,
giờ lại sờ sờ ngay trước mắt, thế mà tại sao bản thân ta lại cảm thấy không biết
làm sao, ngỡ ngàng như mất đi một thứ gì đó?
Ta nghĩ, tất cả là do mình đã quá tham lam rồi.
“Đừng chau mày nữa, mặt muội đã giống nàng dâu nhỏ ở đầu thôn rồi đấy”,
Hoành Thanh gõ đầu ta.
Ta hỏi: “Đại sư huynh, huynh nói xem tại sao lại có người toàn ủ ra rượu
đắng chứ?”.
Hoành Thanh gối lên cánh tay, ngẩng đầu mà nằm một cách tùy ý, nói: “Có
lẽ là vì người đó vẫn chưa trả xong nghiệp chướng từ kiếp trước”. Hắn lại xoay
người, cực kỳ hào hứng mà nói với ta: “Sư muội, huynh kể chuyện cho muội
nghe nhé?”.
Hắn kể cho ta nghe những chuyện linh tinh trên thiên giới, từ chuyện nữ thần
tiên đã thành hôn lại đi hẹn hò bí mật với nam tiên nào đó, cho đến nương
nương của một vị Long vương nào đó ở Đông Hải long cung sinh hạ được một
con rắn có ba đầu, chuyện ngoại tình tay ba, tay tư, rồi cả những mối tình không
hợp với luân thường đạo lý... khiến cho tâm tình bi thương của ta gần như biến
mất hết.
Ta đang mơ màng buồn ngủ thì Hoành Thanh đột nhiên dừng lại, hướng về
một chỗ như cười như không nói: “Nhị sư đệ, đệ cũng ra ngoài hóng gió à?”.
Trong bóng đêm dày đặc đã thật sự xuất hiện một bóng người màu trắng.
Trong lúc mơ màng ta cảm nhận được một ánh mắt, bất giác giật mình. Sau
đó ta mới phát hiện mình đang gác cằm lên vai Hoành Thanh mà gà gật ta vội
vàng ngồi thẳng dậy, còn may là chưa chảy nước dãi.
Ta mở to mắt, bởi chưa kịp chuẩn bị tâm lý, trái tim ta lại đập loạn xạ cả lên,
sau khi định thần nhìn kỹ, thấy phía sau bóng người áo trắng ấy, còn có một
người mặc áo đỏ, vậy nên trái tim vốn đang đập mạnh của ta cũng nhanh chóng
bình tĩnh lại.
Hoành Thanh nói: “Nhị sư đệ, đêm khuya như vậy rồi mà cũng có hứng quá
nhỉ, cùng mỹ nhân đi dạo à?”.
“Còn Nhị sư đệ sao lại giống như lạc đường mà đi vào viện tử của chúng ta
thế?”
Người ở bên dưới lạnh lùng đáp: “Ta chỉ muốn nhắc Đại sư huynh và Tam
sư muội một chút thôi, đêm đã khuya, một nam một nữ lại ở chung một chỗ thật
không ổn cho lắm”, nói xong liền không hề quay đầu mà đi thẳng.
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Bản tiên cô vốn đang thất vọng, cảm thấy từ sau khi nữ nhân áo đỏ này xuất
hiện, bị kẹp giữa hai người họ ta đã uất ức lắm rồi, lúc này lại còn bị chọc tức
hơn nữa. Được rồi, đây rõ ràng là vừa ăn cướp vừa la làng, thôi ta cứ an phận
mà đi ngủ cho rồi.
Tối nay ngủ trễ, hôm sau đương nhiên là dậy muộn. Trong lúc mơ màng, ta
cảm nhận được A Hàn bên cạnh ta thức dậy sau đó bị nhóc trọc đầu kéo đi. Đến
khi ta hoàn toàn tỉnh táo, mặt trời cũng đã lên quá con sào. Khi ta chạy đi tìm
nhi tử thì nghe được một đoạn đối thoại tại hậu viện:
“Hàn Nhi, con còn định gọi ta là sư phụ đến bao giờ?”
Ta nhìn lén, từ những khe hở giữa cây hoa trong hậu viện, thấy nhi tử ta
đứng buông thõng tay, không hề có chút hoảng loạn nào.
Một lúc sau mới nghe nó khẽ nói: “Hàn Nhi chỉ không hiểu, nếu con gọi
người bằng phụ thân, vậy thì mẫu thân của con là gì của người?”.
Rõ ràng biết là không nên ôm ấp hy vọng, nhưng con tim ta vẫn như muốn
nhảy ra khỏi cổ họng, tay nắm chặt đến độ suýt chút nữa móng tay cắm vào da
thịt.
Ta không nghe được câu trả lời của Đế quân, bởi vì mẫu tử Nữ La đang đi
tới.
Lúc sau nhi tử ta mới nhỏ tiếng nói: “Họ thật sự là phu nhân và nữ nhi của
người?”.
“Không phải.”
Khi y nói “không phải”, mẫu thân của Nữ La bưng một chén trà bước về
phía y, khuôn mặt tỏa ra tình ý dịu dàng.
Ta thật sự xúc động muốn đi tới kéo nhi tử về, nhưng nghĩ đến bản thân
không thể buông bỏ được lòng tự trọng nên cuối cùng đành phải hậm hực bỏ đi.
Trở về phòng, ta uống liền hai chén trà nguội nhưng cơn tức trong lòng vẫn
không thể vơi bớt.
Lúc này nhóc trọc đầu bê một giỏ trái cây bước vào, nói như hiến báu vật:
“Tỷ tỷ, tỷ tỷ, đây là đặc sản của ngọn núi này, đệ mang đến cho tỷ thưởng thức,
đều do chính tay Nhị sư huynh hái đó!”.
Ta nghiến răng cười: “Tốt lắm, tốt lắm”.
Nhóc trọc đầu còn đang đắc ý, ta lấy con dao nhỏ từ trong giỏ ra, bổ cái
xoạch vào trái quả to nhất, nước quả bay tung tóe, có lẽ là do ta dùng lực cắt
mạnh như thể quả này là kẻ thù giết cha nên nhóc trọc đầu bị ta dọa cho giật cả
mình, vắt chân lên cổ mà chạy.
Ta còn định tiếp tục cắt nát cả giỏ trái cây này, cánh cửa vừa đóng lại phát ra
tiếng cạch, sau đó một người đi vào. Ta vừa ngẩng đầu lên nhìn liền sững cả
người.
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Ghi chú:
1. Chỉ hạng người lúc nào cũng bám lấy người khác. (BTV)

6

N

gười nọ bước đến, rút con dao nhỏ trong tay ta ra, khẽ nói: “Loại quả

này không phải được gọt như vậy đâu”.
Ta trợn mắt há mồm nhìn y khom người ngồi xuống ghế, thuận tay nhặt lên
một quả, rồi chuyên chú gọt vỏ.
Ta thật sự rất sợ hãi. Bởi vì trong khi bổ hoa quả, trong đầu ta toàn nghĩ tới
những suy nghĩ cực kỳ độc ác. Lúc này bỗng nhiên lại nhìn thấy người mà một
khắc trước bị mình chửi mắng, tâm trạng thật giống như bị bắt gặp khi đang làm
chuyện xấu vậy, trái tim ta đập nhanh như sắp vọt ra khỏi lồng ngực.
Khi đó chúng ta ngồi sóng đôi trên chiếc giường La Hán1 bằng gỗ tử đàn, ở
giữa còn có một chiếc bàn trà nhỏ đã bị nước quả bắn ướt. Mặt ta bất giác nóng
bừng lên, trong lòng thầm mắng bản thân vô dụng mấy trăm lần.
Trải qua chuyện lục đục tối qua, nếu muốn trong lòng ta còn chút mơ tưởng
gì thì thật sự rất khó, huống hồ, tư chất hiện tại của bản tiên cô, cũng chẳng phải
là nghiêng nước nghiêng thành gì cho cam. Có câu “không dưng lại trở nên vồn
vã, không phải kẻ gian thì là kẻ trộm”. Trong lòng ta vô cùng cảnh giác.
Nhưng Đế quân chỉ nghiêm nghị ngồi một bên, cho dù là tư thế cúi đầu hay
động tác tỉ mỉ, đều vô cùng tự nhiên. Tựa như y đến phòng ta chỉ để gọt trái cây
cho ta ăn thôi vậy, ta không biết là do da mặt y quá dày hay da mặt ta quá mỏng.
Tóm lại là ta lén liếc nhìn y một cái, thấy tình hình địch rất là bình thản, thậm
chí tên địch này cho dù nhìn nghiêng hay là nhìn vào bàn tay thon dài sạch sẽ
của y khi gọt vỏ trái cây đều đẹp đẽ vô cùng. Ta ngồi không nổi nữa, vô cùng
gượng gạo mà xoay xoay người.
Ta nói: “Nhị Nhị Nhị sư huynh, sao huynh lại rảnh rỗi đến đây thế? Hàn Nhi
đâu?”.
Đế quân đáp: “Tư Đàn đang dạy nó luyện kiếm”.
Ta “ồ” một tiếng, đến bản thân ta cũng cảm thấy mình cười giả tạo, khách
khí nói: “Nghe nói số trái cây này là do huynh tự mình hái, sao có thể làm phiền
huynh gọt gọt gọt gọt...”.
Loại quả giống như táo đỏ đã được rửa sạch, gọt vỏ bày trước mặt, ta nhìn
chằm chằm hồi lâu, khi thì e ngại, lúc lại bực tức.
Đế quân nói: “Đây là quả hồng hoa dại ở Hội Âm sơn quả tuy không to
nhưng lại vô cùng thơm ngọt, xốp giòn”. Ta cố gắng phụ họa theo: “Quả dại quả
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nhiên ngon hơn nhiều. Có câu nói như thế này, hoa trồng không thơm bằng hoa
dại mà”.
Đế quân đang lau tay đột nhiên chuyển ánh mắt nhìn ta. Ta vốn không dám
mơ mộng hão huyền, được Đế quân nhìn thẳng, ta vội cúi đầu xuống, ngồi ngay
ngắn hỏi: “Không biết Nhị sư huynh đến đây có điều gì cần căn dặn?”.
Nếu ta đoán không sai, Đế quân nhất định có chuyện gì đó. Nhưng y chưa
kịp nói ra thì có người gõ cửa. Ta vội vàng bước ra mở, người tới chính là mẫu
tử Nữ La.
Ta luôn rất hiếu kỳ về lai lịch của mẫu tử này, nhưng khi đánh giá ở khoảng
cách gần, ngoài việc trên người họ có một luồng khí u ám làm ta khó chịu ra thì
không thể nhìn ra được điều gì nữa. Ta nhường đường. Nữ La vừa nhìn thấy Đế
quân, trong mắt lộ ra sự khiếp sợ, nhưng nhìn thấy chỗ trái cây được gọt sẵn để
trên bàn, hai mắt nó lập tức phát sáng, bổ nhào qua đặt mông ngồi phịch lên chỗ
của ta, còn vẫy tay với mẫu thân nó, nghênh ngang nói: “Mẫu thân, ngồi đây đi!
Mẫu thân nó lướt nhanh tới, không chút khách sáo mà ngồi xuống, yếu đuối nói
với Đế quân: “Thiếp có chuyện muốn tìm chàng thương lượng, thì ra chàng ở
đây”.
Ta nghe ả nói mà suýt trợn trắng mắt, cặp mẫu tử này cả ngày cứ như miếng
cao da chó dán vào Đế quân, còn chuyện gì chưa thương lượng xong mà phải
kéo đến tận phòng ta mà thương lượng?
Ta cũng chẳng thèm nổi nóng, nghĩ đến mẫu tử này tới rồi, mình đứng đó
cũng chỉ để làm nền, thôi thì bỏ đi chỗ khác để tránh khởi tự làm mình khó chịu.
Thế là ta bèn cười nói: “Ngại quá Nhị sư huynh, cũng không còn sớm nữa, ta
phải đi tìm Hàn Nhi đây”.
Nói xong ta liền đi thẳng ra ngoài, không ngờ cánh tay lại bị nắm chặt. Ta
quay đầu nhìn, Đế quân khi nãy còn đang ngồi thẳng trên ghế lúc này đã đến
bên cạnh, kéo lấy tay ta. Ta nghe thấy y hướng vào trong phòng, khách sáo nói
câu xin lỗi rồi thong thả đi ra ngoài cùng ta.
Ta cảm thấy cực kỳ áp lực, bàn tay bị y nắm ướt đẫm mồ hôi lạnh. Ta vùng
mấy cái mà thoát được khỏi tay y, cơn tức bắt đầu bốc lên: “Nhị sư huy làm vậy
là sao?”.
Qua một hồi lâu sau, ta mới nghe thấy giọng nói trầm trầm của Đế quân: “Sư
muội, ta muốn xuất phát đi tìm Cơ Canh kiếm, ít thì một hai ngày, nhiều thì
mười mấy ngày, muội ở tại nơi này chờ ta được không?”.
Ta sững người, vô thức truy hỏi: “Huynh định đi đâu? Ngay cả Đại sư huynh
cũng không cùng đi sao?”.
“Ta đi là được rồi.”
Ta mở miệng phản đối luôn: “Không được, chuyện này phải bàn bạc lại với
Đại sư huynh”.
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“Ta đã thương lượng xong với Đại sư huynh rồi. Muội yên tâm đi, việc này
chắc chắn mười phần, không nguy hiểm chút nào đâu.” .
Ta dường như nghe trong lời nói của y có ý cười, bất giác ngẩn người.
Ngẩng đầu thấy y đang chăm chú nhìn ta chờ câu trả lời, ta liền ngu muội đáp
một tiếng “được”, đáp xong mới hối hận khôn cùng.
Trong lúc nói chuyện, chúng ta đã đi đến khu vườn hai người dần kéo giãn
khoảng cách, một trước một sau đi tới. Mọi người đang thiết yến vui vẻ ở đó, cả
Hội Âm sơn chủ và Hoành Thanh đều có mặt, Tư Đàn bám lấy Hoành Thanh,
nhóc trọc đầu thì cứ dính lấy nhi tử ta. Lúc này ta cũng không tiện truy hỏi thêm
nữa, nghĩ tối nay nhất định sẽ moi thêm chút tin tức từ chỗ Hoành Thanh.
Thế nhưng vẫn chưa kịp hỏi Hoành Thanh được gì, khi mặt trời khuất bóng
thì viện tử của Đế quân đã vườn không nhà trống. Ta đi một vòng quanh viện
tử, bỗng nhiên sực nhớ, mẫu tử Nữ La đâu rồi?
Thời gian mẫu tử này xuất hiện cũng rất khả nghi, tạm thời bỏ qua quan hệ
trước đây với Đế quân, dựa vào chuyện xảy ra vào sáng nay, ta cảm giác được
giữa hai người này hình như có một thỏa thuận nào đó, mà thỏa thuận này lại có
liên quan đến việc tìm thanh kiếm.
Ta nhíu chặt chân mày, đang muốn đi tìm Hoành Thanh, đột nhiên trong
viện tử vang lên một giọng nói có vẻ tùy tiện biếng nhác: “Vị phu nhân này,
ngươi định đi đâu đây?”.
Từ sau gốc cây hoa quế, một người mà ta không thể ngờ tới đang bước ra.
Hội Âm sơn chủ.
Ta rất kinh ngạc, một là bởi Hội Âm sơn chủ trông thường ngày không hề
xấu xa lại không tiếng động xuất hiện ở đây; hai là, ta nhìn thấy thần sắc nham
hiểm từ trên khuôn mặt của vị thiếu niên ăn vận lòe loẹt này. Ta âm thầm cảnh
giác, may là trong tay vẫn còn lưu lại Ngũ Hành Thiên Lôi của Hoành Thanh,
cho nên cảm thấy an tâm hơn chút ít.
Ta thản nhiên chào hỏi, cười nói: “Sắc trời cũng không còn sớm nữa, phu
quân ta chắc đợi sốt ruột rồi, vậy ta xin cáo từ trước”.
Hội Âm sơn chủ cười khúc khích nhưng cũng không ngăn cản ta. Ta xoay
người bước về phía ngoài, sau đó trong khi đang mang một bụng nghi hoặc thì
đầu lại đập vào một bức tường vô hình trong không trung.
Có kết giới!
Ta kìm nén tâm trạng hoảng sợ, quay đầu miễn cưỡng cười nói: “Không biết
Sơn chủ làm như vậy là có ý gì?”.
Hắn thong dong tiến lại gần ta: “E là phu nhân không thể quay về được nữa
rồi”.
Ta hỏi: “Tại sao?”.
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Hắn thở dài: “Có người muốn ngươi chết”.
“Là ai?”, ta hỏi.
Hội Âm sơn chủ cười nói: “Nói cho ngươi biết cũng không sao, chính là phu
nhân của Chi Liên công tử”.
Ta sững sờ, dù thế nào cũng không thể nghĩ tới Hội Âm sơn chủ với ả ta
cùng một phe.
Trên khuôn mặt Hội Âm sơn chủ lộ ra thần sắc hoang mang nghi hoặc: “Thật
kỳ lạ, có phải trước đây chúng ta đã từng gặp nhau rồi không? Càng nhìn ngươi
ta càng thấy quen mắt”.
Lúc này, sắc trời đã hoàn toàn tối hẳn, hai con mắt của Hội Âm sơn chủ
trong bóng đêm phát ra ánh nhìn khiến lòng người bất an. Ta kề sát vào kết giới
không thể sờ được giữa không trung đó, trong lòng thầm hoảng hốt. Tuy chưa
từng thấy pháp lực của Hội Âm sơn chủ, nhưng chỉ với năng lực có thể thu phục
hết yêu quái ở ngọn núi này, có dùng đầu ngón chân mà nghĩ thì cũng có thể
đoán ra hắn nhất định là không hề yếu kém, e rằng Ngũ Hành Thiên Lôi của
Hoành Thanh chỉ đủ để gãi ngứa cho hắn mà thôi.
Ta cô tỏ ra bình tĩnh mà nói: “Nói thật với Sơn chủ, Hoành Thanh và vị Chi
Liên công tử kia chính là sư huynh đồng môn của ta, Sơn chủ làm tổn thương ta
mà không sợ hai vị sư huynh của ta báo thù sao?”.
Hội Âm sơn chủ mang vẻ tiếc nuối nói: “Đương nhiên sợ, vì để giết ngươi,
ngay cả ngọn núi mà ta đã ẩn mình hoạt động suốt hai năm trời này ta cũng
không cần nữa. Xong việc rồi ta tất nhiên sẽ tìm một nơi khác để ẩn náu, chuyện
này không cần ngươi phải nhọc tâm”.
Trong lúc nói chuyện hắn từ từ giơ cánh tay lên: “Phu nhân cứ yên tâm ra đi,
ta hạ thủ rất gọn gàng, sẽ không làm ngươi phải khó chịu quá đâu”.
Ghi chú:
1. Giường La Hán: Một loại giường được bao quanh ba phía, vừa có thể
được dùng như chiếc giường, vừa có thể để ngồi. (ND)

7

T

uy biết rằng không thể có cơ may thoát khỏi, nhưng ngồi chờ chết hiển

nhiên không phải là phong cách của bản tiên cô.
Hội Âm sơn chủ nhào tới, trước tiên ta thuận tay tóm lấy những vật có thể
tóm được mà ném tới, chờ khi bóng dáng nhanh như cắt của hắn đến gần trong
một khoảng nhất định, ta liền sử dụng tấm bùa hộ mệnh Ngũ Hành Thiên Lôi.
Song, lại không hề đánh trúng.
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Trong thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, ta hét thảm một tiếng rồi nhắm mắt
lại. Lúc này, cơn đau đớn mà ta tưởng tượng lại không hề ập xuống, ngược lại
lại phát sinh một chuyện vô cùng bất ngờ.
Ta nghe thấy tiếng thét đau đớn của Hội Âm sơn chủ, sau đó là âm thanh
nặng nề ngã lăn ra đất.
Ta ngạc nhiên mở to mắt thấy vị thiếu niên ấy ôm cánh tay đẫm máu tươi,
mở to đôi mắt nhìn ta, trong đó rõ ràng mang theo thần sắc nghi hoặc và khiếp
sợ.
“Cô cô, người chính là cô cô?”, ta nghe thấy hắn hét lên một câu kinh thiên
động địa, sau đó cứ như thể động vật nhỏ lạc đường đã tìm thấy chốn về, bò
thẳng tới chân ta. Nếu không phải do bản tiên cô phản ứng nhanh thì cẳng chân
suýt chút nữa bị hắn ôm lấy: “Cô cô, cứu con!”.
Ta rõ ràng đã bị hắn dọa cho lông tóc trên người dựng đứng cả lên, suy nghĩ
đầu tiên chính là: Không lẽ Hội Âm sơn chủ ngay tại thời khắc then chốt lại lên
cơn điên? Nếu không, sao lại có sự thay đổi lớn như vậy được. Một khắc trước
còn là kẻ hung ác xuống tay tàn độc, giờ này lại ôm cánh tay chảy máu, nước
mắt nước mũi đầm đìa, tạo thành những đường ngang dọc đan xen trên khuôn
mặt trét đầy phấn trắng của hắn.
Bản tiên cô bình thường không sợ thần quỷ, chỉ sợ người thần kinh không
bình thường như vậy. Gắng kiềm chế trái tim sắp nhảy ra khỏi lồng ngực, ta
cuống quýt nói với hắn: “Ngươi đừng kích động như vậy, có chuyện gì thì từ từ
nói”.
“Cô cô, là con đây mà!”, Hội Âm sơn chủ vẫn rất kích động nói. Sau đó thân
hình liền ánh lên một tia sáng rồi tiêu biến, hóa thành một vật rơi xuống đất, lúc
tiếp xúc với mặt đất còn vang lên một tiếng thanh thúy.
Đây rõ ràng là một vỏ kiếm, những biểu tượng thần bí cổ xưa ở mặt trên đã
nói rõ lai lịch không tầm thường của nó. Đây rõ ràng là...
Ta đột nhiên bừng tỉnh.
Kể ra, đây chẳng qua là chuyện của bốn năm trước. Khi đó ta hạ phàm, còn
mang một cái bụng to, trên tay chỉ cầm mỗi thanh kiếm này. Chỉ là, khi đó kiếm
liền với vỏ, kiếm là kiếm tốt, đem cầm cũng khá được giá.
Tuy hơi ngạc nhiên, nhưng Cơ Canh kiếm là thượng cổ thần vật, có thể hóa
thành hình người cũng chẳng phải là chuyện hiếm lạ gì. Nhưng thân kiếm đâu
rồi? Vì sao lại trở thành Hội Âm sơn chủ?
Ta đang nghĩ, trong bàn tay đột nhiên nóng rực. Ta xòe tay ra xem thì thấy
đôi ngọc linh lung Trữ Cốt từ khi lấy ở chỗ của Bán Nguyệt Lão Tổ vẫn yên
lặng ẩn náu ở trong bàn tay ta, bây giờ lại đột nhiên hiện ra. Âm thanh lách cách
thanh thúy vang lên, lục lạc buộc ở phần đuôi đột nhiên bắn lên, không hề sai
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lệch mà đánh đúng trên vỏ kiếm, sau đó lập tức thu về. Trong khi ta còn chưa
hoàn hồn, nó lại ẩn đi không thấy nữa.
Ta loáng thoáng hiểu được, vừa nãy đúng vào giờ phút cấp bách cũng là do
đôi ngọc linh lung này bảo hộ ta. Vỏ kiếm trên mặt đất đã hóa lại thành hình
người, trên trán còn nổi một cục sưng vù hắn ôm trán, mặt mày buồn rười rượi,
nước mắt đầm đìa quỳ trên mặt đất, tỏ vẻ đáng thương mà nhìn ta, luôn miệng
xin tha thứ: “Cơ Canh không biết là cô cô cho nên mới làm ra những việc ngỗ
ngược phạm thượng như vậy, con tự biết là đại tội, ngay cả Linh Lung muội
muội cũng không tha thứ cho con! Nhưng cầu xin cô cô hãy xem xét trước kia
Cơ Canh không hề phạm lỗi lớn gì mà tha cho con lần này đi!”.
Tên này hình như đã quên mất, bản tiên cô bây giờ không có pháp lực, có
muốn xử lý hắn thì cũng lực bất tòng tâm. Tiến triển của sự việc trước mắt quả
là vượt ra ngoài sự suy đoán của ta, tuy trông hắn khóc lóc khẩn cầu khiến ta có
chút hả hê, nhưng ta nghĩ, tốt hơn hết vẫn nên tận dụng lúc hắn còn đang hồ đồ,
tránh khỏi đây trước rồi an ủi hắn sau. Vậy nên, ta kìm nén con tim đang run
bần bật, cố tỏ ra trấn tĩnh nói với hắn: “Bây giờ không phải lúc thích hợp để nói
rõ chuyện này, trước tiên ngươi hãy loại bỏ kết giới, sau đó sửa soạn sạch sẽ rồi
tới tìm ta nói chuyện”.
Khi tên này đến tìm ta, mặt đã rửa sạch sẽ, trên người mặc bộ y phục màu
xanh chỉnh tề. Rõ ràng là một thiếu niên trắng trẻo tuấn tú, so với khi hóa trang
thành Hội Âm sơn chủ ăn vận lòe loẹt thì trông trẻ hơn ít nhất phải mười tuổi,
làm ta hết sức kinh ngạc.
Tuy đã xác định được hắn chính là linh thể của thanh Cơ Canh kiếm mà
chúng ta đang tìm, nhưng ta vẫn không thể hoàn toàn tín nhiệm, liền gọi thêm
cả Hoành Thanh tới. Cơ Canh vừa thấy chúng ta, lập tức cúi rạp xuống đất,
miệng nói “Bái kiến cô cô, bái kiến Hoành Thanh Đế quân” vô cùng cung kính.
Hoành Thanh hỏi: “Sao ngươi biết sắc hiệu của ta là Đế quân?”.
Cơ Canh ngoan ngoãn đáp: “Có thể ở bên cạnh cô cô nhất định là hai vị Đế
quân trên thiên giới rồi”.
Hoành Thanh uống trà, cũng không cho Cơ Canh đứng lên, khép hờ mắt,
mập mờ nói: “Chỉ với đại tội ngày hôm nay ngươi phạm phải đã có thể bẩm báo
với Thiên Đế giam ngươi mãi mãi dưới Trấn Yêu tháp rồi”.
Mặt Cơ Canh trắng bệch, trông bộ dáng chắc lại muốn đến ôm chân ta mà
cầu xin thống thiết. Ta cũng chẳng muốn rề rà với nó, phất tay cho nó kể vắn tắt
từ đầu đến cuối. Thằng nhóc tội nghiệp này vẫn quỳ dưới đất kể lại những gì nó
đã gặp phải.
Năm đó, chân thân1 của Cơ Canh bị ta đem cầm ở tiệm cầm đồ, linh giác của
nó vẫn chưa thức tỉnh, sau khi rơi vào tay chưởng quỹ, vì nhìn ra giá trị bất
phàm của thanh kiếm, ông ta đã đem nó cất giấu trong mật thất. Không lâu sau,
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tiệm cầm đồ phát hỏa, toàn bộ cửa tiệm ngay cả chưởng quỹ, tiểu nhị và cả gia
quyến, tổng cộng mười mấy người đều mất mạng. Bọn tiểu quỷ từ âm phủ đi lên
bắt hồn đã phát hiện thanh kiếm trong đống tàn tích bèn mang nó về âm phủ,
nhanh chóng hiến cho Diêm Vương.
Diêm Vương là một tên tham lam tàn bạo, vừa nhìn thấy Cơ Canh kiếm, lập
tức biết được lai lịch của nó, muốn đem thanh thượng cổ thần khi này chiếm
làm của riêng. Không ngờ thanh kiếm đã bị thiết lập một phong ấn, chỉ có chủ
nhân thực sự của nó mới có thể sử dụng. Có vài lần Diêm Vương muốn thao
túng nó nhưng không có kết quả, thậm chí còn suýt bị Cơ Canh - linh thể của
thanh kiếm đã thức tỉnh - làm bị thương. Trong cơn thịnh nội hắn liền làm phép
tách tinh phách của Cơ Canh ra làm hai phần, một phần cùng với thân kiếm Cơ
Canh bị phong ấn trong kết giới do Diêm Vương lập ra ở địa phủ, phần khác
chính là vỏ kiếm, bị đưa đến nhân gian.
Hội Âm sơn này nhìn như một dãy núi bình thường nhưng thật ra chính là
cánh cửa kết nối nhân gian với âm giới. Diêm Vương đem con nhốt ở đây chính
vì muốn con trông coi cánh cửa này.”
Tên nhóc này hoàn toàn không hề nhắc tới nó ở đây sống thoải mái tự tại
như thế nào, vừa dùng ánh mắt vô cùng buồn tủi mà nhìn ta, vừa hình dung bản
thân như là tuyệt thế bảo kiếm trong lòng chỉ có chủ nhân, chịu nhục để hoàn
thành sứ mệnh, không khuất phục trước thế lực hung bạo, một lòng trung thành.
Trong nháy mắt, nó đã tuôn ra hai hàng lệ, nức nở nói: “Hai năm nay chịu sự
khống chế của Diêm Vương, cô cô không biết được Cơ Canh phải sống như thế
nào đâu. Bởi vì linh thể bị chia làm hai, Cơ Canh không thể không học người ta
cách lấy âm bổ dương, gắng gượng lắm mới duy trì được tinh khí của mình. Cơ
Canh vẫn nhớ lời dạy bảo của cô cô, hai năm nay không hề làm tổn thương bất
kỳ người vô tội nào. Còn chuyện tối nay, thật ra là bởi vì con bị ả nữ kia uy
hiếp, con vốn cũng tính là, sau khi bản thân tạo ra nghiệp chướng này sẽ xuống
âm phủ thay người đó tìm một nơi đầu thai tốt để đền bù lại tội nghiệt của mình.
Tất cả những chuyện này đều không phải là chủ ý của con, cầu xin cô cô bớt
giận”.
Hoành Thanh chỉ ngồi một bên uống trà, không hề nói chen vào. Ta thì sa
sầm mặt, hỏi: “Ả yêu nữ mà ngươi nói chính là nữ nhân mặc áo đỏ đó sao?”. Cơ
Canh gật đầu. Ta truy hỏi: “Ả yêu nữ đó có lai lịch như thế nào? Vì sao lại có
quan hệ với ngươi?”.
Điều làm ta không thể tưởng tượng được đó là, hỏi đến lai lịch của nữ nhân
áo đỏ đó, Cơ Canh cũng lắc đầu: “Chuyện này con cũng chỉ nghe lời đồn thổi
thôi chỉ biết ả tên là Nữ Na, vài năm trước Diêm Vương ra ngoài dạo chơi liền
vừa mắt ả, cướp về âm phủ làm Diêm Vương nương nương. Con chỉ biết là ả
luôn không cam tâm, muốn bỏ chạy khỏi âm phủ, nhưng khổ nỗi pháp thân lại
chịu sự khống chế của Diêm Vương”.

www.vuilen.com

123

Tác giả: Kim Nhật Si

Người dịch: Phạm Phương Thúy

BA KIẾP DÂY DƯA CỬU VĨ HỒ

Cơ Canh mặt mày mếu máo: “Là do con có mắt không tròng không nhận ra
được cô cô, cũng thật sự không biết ả yêu nữ kia lòng dạ ác độc muốn động đến
cô cô. Chỉ bởi pháp thân của cả con và ả đều bị Diêm Vương khống chế, đều hy
vọng thoát khỏi âm phủ, cho nên mới nảy ra suy nghĩ hợp tác, lợi dụng lẫn
nhau, cầu xin cô cô và Đế quân minh giám”.
Ta cơ hồ cũng đoán ra được, nhất định là Nữ Na dùng tăm tích của Cơ Canh
kiếm làm mồi câu, trao đổi điều kiện với Đế quân. Thù lao có lẽ là muốn Đế
quân cứu ả ra khỏi bàn tay của Diêm Vương. Nghĩ đến đây, ta không thể ngồi
im được nữa, vội vàng hỏi Cơ Canh: “Theo những gì ngươi vừa nói, con đường
truy tìm thanh kiếm của Đế quân dưới âm phủ nhất định là vô cùng nguy hiểm”.
Cơ Canh lắp bắp nói: “Diêm Vương tuy nguy hiểm, nhưng Chi Liên đế quân
pháp lực cao cường. Nhất định, nhất định...”. Ta không chờ nó nói hết, xoay đầu
lại nhìn Hoành Thanh, chính khí hào hùng nói: “Đại sư huynh, chuyện truy tìm
thanh kiếm chính là trách nhiệm của chúng ta đấy”.
Hoành Thanh thở dài thườn thượt, bộ dạng không tình nguyện, nói: “Sư
muội không cần phải nói nhiều, ta cùng muội xuong âm phủ một chuyến là
được chứ gì”.
Ghi chú:
1. Chân thân: Thân thể thật sự. (ND)
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