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Phần 3
Chương 7

T

hế giới trắng xóa một mảng, ta không biết lúc nào mình mới có thể tỉnh

lại.

Giống như lúc trước ta vì cứu Thiên Chỉ bị tà khí trong Phược Yêu trì làm
hôn mê, ta có thể nghe thấy âm thanh bên ngoài, có thể cảm nhận được động
tĩnh bên ngoài, nhưng ta không thể mở mắt, không thể cử động cơ thể, hơn nữa
những cảm giác đối với bên ngoài này, có lúc rõ ràng có lúc lại mơ hồ.
Nhưng bất kỳ lúc nào, dường như ta đều có thể nghe thấy một giọng nói nhẹ
lẩm bẩm bên tai ta: “Sư phụ, năm mươi năm rồi, người vẫn chưa ngủ đủ sao?”
“Sư phụ, một trăm năm rồi, người còn bắt con chờ bao lâu nữa...”
“Sư phụ, ba trăm năm rồi, Tửu trì bị mặt trời hong sắp khô rồi.”
“Sư phụ, hàng liễu bên Tửu trì bay tứ tung trước sân, tiếng con quét hôm nay
người có nghe thấy không...”
Nghe thấy rồi.
Ta mở mắt, nhìn thấy đầu giường khắc hoa, bên ngoài gió hiu hiu thổi vào,
ta nghiêng đầu, từ trong cửa sổ nhìn thấy bóng Thiên Cổ đang cầm chổi quét
sân bên ngoài. Từng hồi từng hồi “sột soạt”, tựa như một lão tăng chuyên tâm
khổ tu.
Tịch mịch biết bao.
Ở đây vẫn là đỉnh Không Linh, ta cũng chưa giải trừ ấn chú trên người nó,
giọng nói trong mộng tựa như vẫn còn bên tai, Thiên Cổ à Thiên Cổ, rốt cuộc
con đã chịu đựng đau đớn bao nhiêu năm để ở đây bầu bạn với ta.
Ta động đậy ngón tay ngồi dậy.
Bóng người quét sân bên ngoài dường như khựng lại trong khoảnh khắc đó.
Nó quay đầu lại, nhìn thấy ta trong cửa sổ. Ta cũng nhìn thấy nó, vì quanh
năm áp chế đau đớn nên sắc mặt tái nhợt, gương mặt ốm o như đã lâu lắm rồi
chưa từng ăn no, nó vì ta đã chịu biết bao đau khổ.
Ta khó nhọc kéo cánh môi muốn cười, nhưng cuối cùng vẫn thất bại, chỉ có
ánh sáng trên ngón tay chuyển động, đã lâu không sử dụng pháp thuật khiến cơ
thể ta có hơi không thích ứng, nhưng so với Thiên Cổ, chút không thích ứng này
vốn không đáng nhắc tới.
Ánh sáng bạc lảo đảo bay tới trước mặt Thiên Cổ, chìm vào mi tâm nó. Ta
vẫy tay với nó: “Thiên Cổ, lại đây.”
Nhiều năm về sau, người trong giang hồ rần rần đồn rằng.
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Ngày xửa ngày xưa, Thần châu đại địa từng có ba đại ma đầu, tất cả đều do
tiên nhân duy nhất của Thần châu đại địa dạy dỗ. Hơn nữa, cuối cùng tiên nhân
đó còn cùng đại đồ đệ của mình sinh ra một bầy tiểu ma đầu...

Chương 8

T

a sống dưới núi Thương Lam từ nhỏ, ta hiểu rất rõ núi Thương Lam ngàn

dặm. Ta biết núi Thương Lam có mấy vạn khe suối khe sông, tất cả đều chảy về
hồ Linh Kính sâu không thấy đáy. Ta cũng biết phái Thương Lam có một truyền
thuyết, truyền rằng dưới đáy hồ phong ấn một đại ma đầu gây họa cho thiên hạ
ba trăm năm trước, ta còn biết phong ấn đại ma đầu là một linh kính dưới đáy
hồ, nếu lấy kính đi, đại ma đầu sẽ phá được phong ấn, trở lại Tam giới, nguy hại
chúng sinh.
Nhưng ta chưa bao giờ nghĩ rằng có một ngày, ta lại là người thả hắn ra...
Hôm đó trăng mờ gió rít, ta đang định đến phái Thương Lam trộm một vật
vô cùng quan trọng với mình, nào ngờ bị đệ tử canh giữ cửa núi phát hiện, trong
lúc hoảng loạn trốn chạy, ta đâm đầu xuống hồ Linh Kính, bơi một mạch xuống
dưới, vô tình đạp phải đáy hồ, vô tình bước vào động băng phong ấn đại ma đầu
dưới đáy hồ, vô tình nhìn thấy linh kính được khảm trong huyền băng.
Ta thề với trời, lúc đó ta không hề làm gì hết!
Ta chỉ... hiếu kỳ lấy ngón trỏ cào cào rìa linh kính, sau đó... mẹ nó chứ ai
ngờ được vật phong ấn quan trọng như vậy lại chẳng có gì cố định! Đập lên tay
ta đánh “keng” một tiếng!
Lúc đó ta sợ đến run chân, thật hận không thể chặt đôi tay mình đi, vứt
chúng và tấm kính kia tới chân trời.
Nhưng ta không hề có thời gian làm vậy, trong thoáng chốc, linh kính đầy
linh khí trong truyền thuyết kia nứt ra một đường trong tay ta, đổi lại, huyền
băng trước mặt ta cũng “rắc” một tiếng nứt ra một đường, một khối huyền băng
rơi xuống, ta thấy có một đôi mắt đường cong tuyệt đẹp vùi sâu bên trong.
Rèm mi khẽ rung, mắt chầm chậm mở ra, người đó có một đôi mắt đen sâu
thẳm, tựa như có thể chứa dựng ngàn vạn vì sao trên trời.
Dần dần, ta nhìn thấy gương mặt ngơ ngác thất thần của mình trong mắt
người đó.
Nhưng không chờ ta tiếp tục ngơ ngác thêm, linh kính trong tay ta bỗng “rắc
rắc” mấy tiếng xuất hiện vô số vết nứt, mảnh kính trên tay ta rơi lả tả, lập tức
hóa thành tro bụi trong nước hồ. Huyền băng trước mặt cũng tan rã trong phút
chốc.
Ta bị sóng nước chấn động đẩy ngã về phía sau, lăn mấy vòng mới dừng lại
được.
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Ta ngẩng đầu nhìn lên, đại ma đầu trong truyền thuyết đã phá băng bước ra.
Nước hồ khuấy động y phục và mái tóc dài của hắn, bay lên thành một đường
cong kì dị, hắn đang nhìn ta, đôi mày khẽ chau. Nhớ đến những truyền thuyết
giết người không chớp mắt của hắn, ta sợ đến tim đập chân run, không kịp đứng
dậy mà lăn lê bò toài chạy ra khỏi động băng, nhưng vào lúc này, đáy hồ bỗng
rung chuyển kịch liệt, khiến ta hoa mắt chóng mặt, mặt đất khiến ta lắc tới lắc
lui như mẹ đưa nôi, sau đó hất ta đến bên chân đại ma đầu.
Ta bị lắc đến suýt nôn mửa, trong lúc khẩn cấp chỉ đành tóm đùi đại ma đầu,
ôm chặt hắn lại.
“Buông tay.” Ta nghe đại ma đầu lạnh lùng uy hiếp trên đỉnh đầu.
Ta rất sợ hắn đập chết ta, nhưng hiện giờ sau lưng ta có một xoáy nước đang
chầm chậm hình thành, mang theo lực hút ngày càng mạnh kéo ta vào trong, ta
càng sợ lúc bị hút vào ta sẽ bị xé tan thành từng mảnh vụn.
Trước sau cũng là chết, ta đương nhiên chọn cách đỡ thê thảm nhất.
“Ma đầu đại nhân! Là ta thả ngài ra đó! Tốt xấu gì ngài cũng cứu ta một
mạng đi chứ!”
“Cút đi!” Nghe như hắn vô cùng tức giận.
Trong thời khắc chỉ mành treo chuông, ta bỗng nhớ lại đám đệ tử ngu xuẩn
phái Thương Lam thường nói một câu: “Ta không đi đâu! Có chết thì chúng ta
cùng chết!” Ta thật sự thấy lời này quá phù hợp với tâm trạng của ta, ta ôm chặt
đùi hắn hét lên: “Muốn chết thì cùng chết! Ta không để ngươi đi trước đâu!”
Pháp thuật trong tay hắn đánh về phía ta, ta bất chấp tất cả há miệng ra,
“ngoàm” một cái cái lên eo hắn, hắn hự một tiếng, tựa như khí trong đan điền
đều bị ta cắn tản mát hết, pháp thuật trong tay tan biến, cơ thể trĩu xuống dưới.
Sức mạnh của xoáy nước sau lưng ngày càng lớn, trong hỗn loạn, ta và hắn
cùng bị hút vào.
Trước khi hôn mê, ta chỉ nhớ đến một chuyện.
Cơ thịt trên eo đại ma đầu... mạnh thật.
Sau đó?
Sau đó... đến khi ta tỉnh lại, chuyện thần kì xảy ra.
Ta và đại ma đầu đã đến núi Thương Lam ba trăm năm về trước.
Lúc đó ta tỉnh lại giữa băng tuyết đầy trời, nhìn thấy nửa người đại ma đầu bị
vùi trong tuyết.
Tuy chưa rõ tình hình, nhưng ta lập tức có một ý nghĩ, ta phải giết hắn. Ma
đầu này năm xưa giết chết ân sư cấu kết ma tộc tàn hại chúng sinh, tội lỗi chồng
chất đến nỗi người xưa không thấy người sau chẳng bằng, tiếng ác đến nỗi các
bậc phụ mẫu hiện giờ vẫn còn dùng tên hắn để hù dọa những đứa trẻ không
vâng lời.
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Ta đã thả người như vậy ra, đương nhiên ta phải vá lại lỗ thủng bằng trời
này.
Ta ngưng tụ pháp thuật trên chủy thủ, sau đó rạch mạnh lên cổ hắn, chỉ nghe
“xoẹt” một tiếng, chủy thủ và da thịt hắn ma sát phát ra tia lửa, lúc đó lưỡi chủy
thủ huyền thiết của ta xoắn lại...
Xoắn lại...
Ta sợ đến mức cằm sắp rơi xuống, chủy thủ Xuất Vân này của ta là tiên khí
mẫu thân để lại cho ta mà! Nhìn cái cổ không hề thương tổn của đại ma đầu, ta
không kịp xót cho di vật của mẫu thân, run cầm cập cất lại chủy thủ, lăn lê bò
toài trốn sang bên cạnh.
Tên này lại còn có thân kim cương bất hoại nữa!
Chả trách với sức của ba đại tiên môn ba trăm năm trước cũng chỉ phong ấn
hắn chứ không giết, thì ra không phải không muốn giết mà là không giết nổi!
Thôi xong, xong rồi, ta càng vá càng thủng to rồi.
Lòng ta đang hoảng hốt bất định, bỗng cổ chân thít lại, ta thầm giật mình,
quay đầu nhìn lại, quả nhiên đại ma đầu đã tỉnh. Bàn tay lạnh như băng của hắn
đang tóm chặt cổ chân ta, đôi mắt đen tuyền phóng ra sát khí như mũi tên cắm
vào tim ta, quan sát kĩ, trong đáy mắt hắn còn lờ mờ lóe lên ánh sáng đỏ.
Ta biết, đó là ma khí.
Ta xoa dịu hắn: “Đại nhân! Chỉ cần đừng lấy mạng, muốn gì cũng được.”
Hắn kéo cổ chân ta, giãy dụa bò ra khỏi tuyết, dáng vẻ lại thảm hại hệt như
ta: “Đệ tử Thương Lam?” Giọng hắn như tuyết.
Bị phong ấn dưới hồ Linh Kính núi Thương Lam ba trăm năm, nhất định hắn
rất hận đệ tử phái Thương Lam, ta vội lắc đầu phủi sạch quan hệ: “Không
không không, không phải đâu!” Thấy hắn quan sát y phục ta, ta lại vội giải
thích, “Ta trộm đó! Ta ta ta... ta là người của ma tộc!”
Trong lúc khẩn cấp, để giữ mạng, ta không thể không nói với hắn bí mật lớn
nhất của ta. Chỉ mong hắn niệm tình đồng tộc, tha cho ta một con đường sống.
Hắn thoáng im lặng, ta cảm giác có một khí tức từ bàn chân đang bị hắn bóp
xông lên trên, thăm dò trong cơ thể ta, ta biết hắn đang điều tra chân tướng ta,
nên để mặc khí tức của hắn chui đi chui lại trong cơ thể ta, một lúc sau, thần sắc
hắn không rõ, hỏi ta: “Nửa người nửa ma?”
Ta gật đầu: “Cha là ma, mẹ tu tiên...”
Thần sắc hắn biến đổi, ngay cả ta cũng dễ dàng nhìn ra cảm xúc của hắn
đang chấn động.
Lẽ nào... thân phận của ta còn bị hắn ghét hơn đệ tử phái Thương Lam sao...
Vậy nói sớm đi chứ! Ta sẽ không hề do dự thừa nhận mình là đệ tử phái
Thương Lam!
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Nhưng cuối cùng, hắn vẫn giữ mạng cho ta.
Ta bị đại ma đầu tóm cổ đi xuống núi tuyết, lúc đó ta không biết tại sao cảnh
sắc núi Thương Lam lại thay đổi đến mức khiến ta thấy vô cùng lạ lẫm, mãi đến
khi đi ngang tấm bia cao to do phái Thương Lam lập dưới núi, ta lẩm bẩm:
“Tấm bia này trở nên vừa mới vừa sạch từ khi nào vậy?”
Đại ma đầu nhìn ta, sau đó trầm giọng hỏi ta: “Vừa rồi ngươi nói ta bị phong
ấn ba trăm năm?”
Ta gật đầu, thấy hắn nheo mắt, ta lập tức dựng ngón tay chỉ lên trời thề:
“Nếu có nửa lời dối trá, nhất định sẽ bị trời đánh thánh đâm không được chết
yên!”
Thần sắc trong mắt đại ma đầu biến đổi, cuối cùng hắn lẩm bẩm: “Vậy hiện
giờ chính là ba trăm năm trước.”

Chương 9

B

a trăm năm trước là thời ta còn chưa sinh ra. Ta thật sự hoàn toàn không

biết gì về thời đại này.
Ta và đại ma đầu ở lại trong một trấn nhỏ ngoài núi Thương Lam vài ngày,
sắp xếp lại chuyện nghe có vẻ vô cùng hoang đường này, luôn tiện nghe ngóng
ở thời điểm này, phái Thương Lam đang xảy ra chuyện gì.
Cuối cùng xác định được mấy chuyện.
Thứ nhất, bọn ta hình như bị sức mạnh của linh kính đưa đến đây, vì đại ma
đầu nói, linh kính còn có một tên khác là Hồi tố kính, nhưng không ai biết tại
sao lại có tên gọi này, tất cả mọi người đều cho rằng nó chỉ là một tấm kính dồi
dào linh khí, chỉ có thể dùng để tu hành. Mãi đến khi ta làm vỡ nó, cuối cùng
đại ma đầu cũng hiểu ra ý của tên này.
“Thật ra ta cảm thấy chuyện này cũng không thể trách ta...”
Dưới ánh mắt lạnh lùng của đại ma đầu, ta chỉ đành im miệng.
Thứ hai, muốn trở về cũng chỉ có cách tìm được linh kính của thời đại này.
Linh kính ba trăm năm sau tuy đã bị ta hủy, nhưng linh kính hiện giờ chắc vẫn
hoàn hảo nguyên vẹn.
Thứ ba, linh kính ở phái Thương Lam, hiện giờ đang nằm trong tay đại đệ tử
Mộc Tuyên.
Nghe đại ma đầu nói điểm thứ ba, ta ngây ra: “Làm sao ngươi biết? Còn
nữa... Tên Mộc Tuyên này hình như hơi quen tai.”
Đại ma đầu im lặng nhìn ta, trong lúc không lời đối đáp, ta bỗng hiểu ra:
“À... là... là ngươi hả...”
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Nói cho chính xác, thời điểm bọn ta đến hiện giờ hơn ba trăm năm mươi
năm trước, lúc này đại ma đầu vẫn chưa phải là đại ma đầu, hắn vẫn là đại đệ tử
Mộc Tuyên nổi danh nhất của phái Thương Lam, hắn là nhân tuyển có hi vọng
được kế thừa vị trí Thương Lam tôn giả, thân đầy hào quang, danh tiếng vang
dội, tiền đồ tốt đẹp...
Ta len lén nhìn đại ma đầu, thấy hiện giờ gương mặt hắn gầy ốm, sắc mặt tái
nhợt, trong mắt thoáng hiện ma khí. Ta bỗng cảm thấy thế sự khó lường, bất
giác thở dài một tiếng.
Tại sao hắn lại làm những chuyện khi sư diệt tổ, đại nghịch bất đạo như vậy
chứ...
Hôm sau bọn ta bắt đầu khởi hành đi tìm Mộc Tuyên. Không cần nghe
ngóng nhiều, đại ma đầu rất rõ hiện giờ Mộc Tuyên đang ở đâu.
Nhưng khi bọn ta sắp tìm được nơi Mộc Tuyên đang ở, đại ma đầu bỗng
dưng hồi hộp.
Càng tới gần, sắc mặt đại ma đầu càng không ổn, ta rất lo lắng, nếu hắn chết
ở đây, ta chắn chắn cũng không về được. Dù sao thì dựa vào trăm năm tu vi của
ta, muốn đánh bại đại đệ tử Thương Lam lúc này để cướp linh kính vẫn là
chuyện cực kì khó khăn.
Trước lúc ta hỏi hắn, đại ma đầu bỗng lôi ta đi.
“Ta không thể gặp hắn.”
Ta biết hắn đang nói Mộc Tuyên, nhưng ta rất nghi hoặc: “Tại sao?”
“Ta và hắn là cùng một người, không thể nghịch lại thiên địa đại đạo, nếu ta
và hắn gặp nhau, chắc chắn sẽ có một người biến mất khỏi thế gian.”
Ta giật mình: “Vậy làm sao lấy lại linh kính?” Ta còn phải trở về ba trăm
năm sau làm chuyện của ta nữa mà!
Đại ma đầu lại yên lặng nhìn ta.
“Ngươi cứ yên lặng không nói nhìn ta làm gì!” Ta hơi cáu, “Ta đâu đánh lại
hắn!” Cho dù là ba trăm năm trước hay ba trăm năm sau, sự thật ta đánh không
lại hắn vẫn không hề thay đổi.
Hắn chau mày: “Ai kêu ngươi đi đánh, kêu ngươi động não thôi.” Hắn nói,
“Đi tiếp cận hắn.”
Hắn trịnh trọng nhìn ta: “Ta sẽ giúp ngươi.”
Giúp ta dụ dỗ chính mình hả? Nghe ra... hình như cũng chắc ăn lắm.
Ta khuất phục.
Vậy là hắn đẩy ta tới một con đường nhỏ trên núi sâu mà Mộc Tuyên nhất
định sẽ đi qua.
Ta nằm đó, nhìn về hướng Đông Nam.
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Đại ma đầu nói, ngày này ba trăm năm trước, hắn đã ngang qua con đường
này, sau đó gặp được đồ đệ đầu tiên trong đời mình.
Đó vốn dĩ là một thiếu niên thuần phác kiên cường lại thành thật hiếu học,
lúc đó thiếu niên kia sa cơ lỡ vận, bị kẻ thù truy sát, không biết làm sao chỉ đành
trốn vào núi sâu, lúc thoi thóp sắp chết được Mộc Tuyên cứu giúp. Mộc Tuyên
cảm động vì khí tiết và sự kiên cường của thiếu niên đó, đưa thiếu niên về núi
Thương Lam, khởi đầu làn sóng đệ tử đời này thu nhận đồ đệ do Mộc Tuyên
dẫn đầu...
Ta quay đầu nhìn, trong bụi cỏ bên kia, đại ma đầu đã vác thiếu niên thoi
thóp sắp chết vốn dĩ phải nằm đây lên vai.
Hắn quay đầu nhìn ta, lạnh lùng dặn dò: “Nhớ lời ta dặn.” Sau đó nhảy mấy
cái bay về phía chân trời, không biết hắn đưa người từng là đồ đệ của hắn đến
chốn thâm sơn cùng cốc nào nữa...
Tùy tiện thay đổi quỹ đạo cuộc đời kẻ khác như vậy có thật sự ổn không...
Đưa mắt tiễn đại ma đầu đi, ta thở dài phủi phủi bùn đất trên mặt mình, sau
đó xoa xoa bụng. Để diễn cho chân thực, hắn thật sự không cho ta ăn cơm ba
ngày. Hắn bắt ta nằm đây, bắt ta thay thế thiếu niên kia, trở thành đồ đệ của
Mộc Tuyên, bước vào cuộc sống của hắn, tiếp cận hắn, lừa gạt hắn, sau đó cướp
linh kính về, cuối cùng bỏ đi.
Ta thật sự không nén nổi cảm khái trong lòng, không hổ là đại ma đầu, đối
với bản thân mình mà cũng có thể tính kế tàn nhẫn như vậy.
Phía trước loáng thoáng có tiếng bước chân truyền đến, ta lập tức tập trung
tinh thần, có trộm được linh kính hay không, có trở về được không phải xem
tuồng này diễn thế nào!
“Cạch” một tiếng, bước chân dừng lại trước mặt ta, có bóng người đứng
trước mặt ta.
Ta thều thào ho mấy tiếng, mở mắt ngẩng đầu nhìn hắn. Ánh tà dương chênh
chếch trên cây cỏ, trong ánh sáng ngược, đôi mắt đó giống hệt đôi mắt ta nhìn
thấy trong huyền băng, có một độ cong hoàn mĩ, chứa đựng ánh sao đẹp đẽ
nhất, nhưng so với sau này lại trong trẻo hơn nhiều, thiếu đi mấy phần thăng
trầm bể dâu.
Hơn ba trăm năm nay xem ra hắn thay đổi rất nhiều, nhưng điểm duy nhất
không đổi là thần sắc lạnh lùng thờ ơ của hắn.
Hắn lẳng lặng nhìn ta một hồi, sau đó lấy trong túi vải tùy thân ra một con gà
quay.
Gà! Gà quay!
Ta nuốt nước bọt đánh ực một tiếng, thật sự rất đói.
Đại ma đầu không nói ta biết thức ăn Mộc Tuyên lấy ra là gà quay! Thơm
quá đi! Lúc đó đồ đệ hắn rốt cuộc đầu óc có bệnh gì không mà lại làm cao từ
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chối con gà quay này chứ! Ta suy nghĩ, muốn nhận kẻ đầu óc có bệnh như vậy
làm đồ đệ, thật ra sư phụ này cũng chẳng bình thường...
Ta gắng sức áp chế thèm muốn thức ăn của mình, nhìn hắn nói: “Tôi không
cần...”
Mộc Tuyên lại nhìn ta một lúc: “Được.” Hắn cất lại gà quay, đi vòng qua ta.
Ê! Khoan đã! Đâu phải như vậy!
Ta chớp mắt, trong đầu chỉ có một ý nghĩ - Tuyệt đối không thể để hắn đi!
Bỏ lỡ thời cơ này, muốn tìm lại một sự kiện để tiếp cận hắn thật không dễ.
Ta lập tức lăn tròn dưới đất, đưa tay túm gấu quần hắn. Hắn quay đầu nhìn
ta, đầu óc ta trắng xóa, chỉ đành đối diện với ánh mắt hắn, âm thầm toát mồ hôi
lạnh: “Hay là... cho tôi con gà quay này đi.”
Im lặng không nói ăn gà quay, ta liếc nhìn Mộc Tuyên ngồi bên cạnh, hắn
đang thêm củi khô vào đống lửa, gương mặt nhuốm ánh lửa vừa tươi sáng vừa
sinh động. Ta hối lỗi một cách sâu sắc, rốt cuộc đã đi sai bước nào, tình tiết
hoàn toàn khác với những gì đại ma đầu nói với ta!
Hắn cho ta gà quay, ta ăn, hắn không vứt ta lại, cũng không đưa ta về phái
Thương Lam mà nhóm lửa dưới đất, trông có vẻ như định qua đêm ở đây.
Giờ phải làm sao đây?
Ta đang thầm lo lắng, bỗng nghe Mộc Tuyên hờ hững hỏi một câu: “Tại sao
ngươi một mình ở trong núi Thương Lam?”
Cuối cùng cũng có một câu từ trong kịch bản. Ta hắng giọng, nói: “Nhà tôi
sa cơ, bị kẻ gian truy sát đến đây, không có thức...”
“Keng” một tiếng, Mộc Tuyên rút kiếm ra khỏi vỏ, cắm kiếm xuống đất
đánh “xoẹt” một tiếng nữa, Hề Phong kiếm trong truyền thuyết chiếu lên mặt ta,
hắn nắm đốc kiếm, kẽ xoay lưỡi kiếm, ánh lửa phản xạ lấp lánh khiến mắt ta sắp
mù, “Không nói thật thì ta sẽ chém ngươi cho yêu quái ăn.”
Ta thật sự sắp tè ra quần, tên này có thật là Mộc Tuyên chưa nhập ma không,
có thật là kẻ tu tiên không? Có khác gì đại ma đầu kia đâu!
“Nói nói nói! Tôi nói!” Ta lập tức ôm đầu, “Tôi bị người ta uy hiếp! Người
đó muốn tôi giết ngài...” Tay run cầm cập ném chủy thủ lưỡi đã xoắn lại trong
tay áo ra.
Hắn nhìn chủy thủ: “Đây là tiên khí.”
Di vật mẹ ta để lại cho đương nhiên là tiên khí thượng hạng, nếu không phải
cổ đại ma đầu quá cứng, hiện giờ chủy thủ này cũng không bị xoắn lưỡi. Ta run
giọng nói: “Tôi không biết đây là gì, người đó cho tôi vật này, sau đó bắt tôi ra
vẻ tội nghiệp, nhân lúc ngài không đề phòng mà ra tay.”
Đôi mắt đẹp của Mộc Tuyên nhíu lại, “Người đó là ai, tại sao lại biết hành
tung của ta?”
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“Tôi không biết, tôi không biết gì hết, hắn uy hiếp tôi, nếu không sẽ làm
nhục tôi.” Ta không biết sống chết nặn nước mắt, “Hắn còn muốn giết tôi nữa,
tôi không còn cách nào nên mới làm vậy.” Ta nhào tới nắm tay Mộc Tuyên,
“Ngài có thể cứu tôi không! Ngài là đại đệ tử của phái Thương Lam, ngài lợi hại
như vậy nhất định có thể cứu tôi!”
Hắn cụp mắt, nhìn bàn tay đang nắm tay mình của ta, mắt phản chiếu ánh lửa
lung lay.
Ta vội vàng nói: “Ơn cứu mạng tôi nguyện lấy thân báo đáp! Chỉ cần không
chết! Sau này muốn tôi làm gì cũng được!”
Hắn ngước mắt nhìn ta, một lúc sau mới nói: “Nếu vậy thì theo ta về Thương
Lam đi.”
Ta không tin hắn chỉ đơn thuần muốn cứu ta đâu, nhìn ánh mắt hắn là biết
hắn còn có mục đích khác, không phải muốn dùng ta thăm dò kẻ đằng sau là ai
thì cũng nhốt ta bên cạnh xem ta rốt cuộc giở trò gì.
Nhưng bất kể hắn nghĩ thế nào, tóm lại hắn cũng đã giữ ta bên cạnh. Quá
trình này tuy khác với những gì đại ma đầu nói, nhưng dù sao trăm sông cũng
về biển. Còn những tình tiết khác... thôi đừng so đo nữa.
Ta lập tức khấu đầu với hắn ba cái: “Tạ ơn thu nhận của sư phụ!”
Mộc Tuyên nhướng mày nhìn ta: “Ta nói làm sư phụ của ngươi lúc nào?”
Ta vân vê ngón tay, ra vẻ tội nghiệp nhìn hắn: “Nhưng con đã lạy rồi...”
“...”
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