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Tình Triền

N

han Đạm thật ra rất muốn biết hai người cách bọn họ một bức tường kia

rốt cuộc đang nói chuyện gì, thế nhưng so với bộ dạng của thái giám sốt ruột đi
vòng quanh trong phòng, vừa đi vừa tự nói chuyện một mình: “Phải làm sao
đây? Cô nam quả nữ ở cùng một phòng, về lễ không hợp khoan hãy nhắc đến,
nhất, vạn nhất tên kia có ý đồ xằng bậy, thế, thế thì…”, nàng kỳ thực là quá có
phong độ.
Nàng chậm rãi hớp một ngụm trà: “Công công, ông cứ yên tâm đi, công tử
nhà ta trước giờ không có sở thích nài hoa ép liễu”.
“Ngươi thì biết cái gì? Các ngươi vừa nãy ở trong phòng làm ra chuyện tốt gì
rồi?”
“Nếu như bọn ta mới nãy thật sự đã làm ra chuyện tốt gì, thế thì công tử nhà
ta lại càng không có tinh thần và thể lực để nài hoa ép liễu...”
“Ngươi ngươi ngươi... ngươi cái...”
Mắt thấy thái giám kia lại sắp sửa hét lên: “Người đâu lập tức trói lôi ra
ngoài”, Đường Châu bèn chìa tay kéo nàng dậy: “Xem ra bọn họ còn có nhiều
chuyện cần nói, chi bằng chúng ta ra ngoài đi dạo một lát?”.
Nhan Đạm để mặc cho hắn lôi đi, một lúc sau mới cất giọng khe khẽ: “Liễu
công tử chắc sẽ không trở về nữa đâu nhỉ?”.
Đường Châu thoáng ngẩn người, mỉm cười đáp: “Ngươi chẳng phải nói Tử
Hư Đế Quân của Cửu Trùng Thiên lợi hại lắm sao, huynh ấy sẽ trở về thôi”.
“Kế Đô Tinh Quân nhất định cũng là dùng cách này lẻn vào Minh Cung,
nhưng khi ta cầm ngọc bội của y trên tay, có thể cảm nhận được y đã hồn phi
phách tán, tiên nguyên tan nát, vĩnh viễn không được siêu sinh.”
Đường Châu dừng bước, vươn tay ấn lên vai nàng, thấp giọng bảo: “Ta
không biết Kế Đô Tinh Quân là người thế nào, nhưng cái Liễu huynh theo đuổi
là một thứ rất thuần khiết, huynh ấy từ đầu muốn vào Minh Cung không phải vì
muốn quân lâm lục giới, mà là vì những bí mật, những thuật pháp sớm đã thất
truyền bên trong”.
Nhan Đạm gật đầu.
Bẵng đi một lúc, Đường Châu khẽ lên tiếng hỏi: “Ngươi quan tâm Liễu
huynh như vậy, là vì thích huynh ấy sao?”.
www.vuilen.com

28

Tác Giả: Tô Mịch

Dịch Giả: Mạt Trà

TRẦM VỤN HƯƠNG PHAI

Nhan Đạm nghĩ cũng không cần nghĩ đáp: “Đời nào lại như vậy, ta tôn kính
Liễu công tử cũng như tôn kính sư tôn mình vậy, Liễu công tử so với sư phụ ta
còn thân thiết hơn nữa. Hơn nữa, tuy trước đây chưa từng tiếp xúc, nhưng ta
sớm đã nghe bảo Tử Hư Đế Quân là vị tiên quân không động phàm tình, ta còn
lâu mới tự mình chuốc khổ vào thân”.
Hai người đi xuống cầu thang khách điếm, bắt gặp tiểu nhị đang đi ngược
chiều. Tiểu nhị kia nhìn họ cười bảo: “Hai vị ra ngoài đó à? Hôm nay là lễ Phật
Đản, không có giờ giới nghiêm. Muộn chút còn có pháo hoa, thả đèn, hội miếu,
hai vị chi bằng đi khắp nơi vui chơi cho thỏa thích?”.
Nhan Đạm lông tơ dựng ngược: “Lễ Phật Đản...?”.
Xem ra hôm nay quả nhiên không hợp xuất hành, việc gì cũng không thuận
lợi.
Đường Châu lại có hứng thú: “Lễ Phật Đản cũng không sao, dù gì ngươi
cũng xem như có chút tu vi, cũng chẳng thể bị sao được”.
Nhan Đạm vẫn không chút hứng thú, những lúc thế này quả nhiên lộ rõ cách
biệt tuổi tác giữa hai người họ. Nàng nếu như cùng Đường Châu tay nắm tay
dạo chơi hội miếu, vậy còn không phải thành bà cố nội dắt cháu trai ra ngoài
chơi? Cho dù đổi lại là Dư Mặc đi nữa, đại khái cũng có vai vế cô cháu.
Nàng nói ra ý nghĩ này cho Đường Châu nghe, kết quả Đường thiên sư mặt
lạnh như tiền rút ra một lá bùa: “Đây là cấm chế ba bước, xem ra ngươi đang rất
muốn dùng”.
Nhan Đạm lập tức trông gió rẽ thuyền, miệng thành khẩn đáp: “Đâu có đâu
có thật ra muội thích bám theo sư huynh một bước không rời hơn, ba bước
không khỏi có phần không được thân thiết cho lắm”.
Thế là Đường Châu hài lòng cất lá bùa lại vào người.
Một tiếng động đinh tai vang lên, giữa màn đêm mịt mùng đột nhiên bung nở
mấy chùm pháo hoa, kéo lê thành những vệt đuôi sáng rực dài ngoằng, khiến
cho sắc đêm mông lung thình lình bừng sáng như giữa ban ngày. Liền ngay sau
đó là từng cụm lớn hoa pháo nở rộ giữa vòm trời đêm, tiếng nổ bao trùm lên
tiếng cười nói vui tươi bên dưới.
Nhan Đạm đứng dưới tán cây ngẩng đầu ngắm một lúc xoay đầu sang thì
phát hiện Đường Châu đã biến mất dạng. Nàng nhìn đông ngó tây một hồi, từ xa
thấy hắn đang đứng dưới trời pháo hoa sặc sỡ, tay giữ một ngọn hoa đăng, ngồi
xổm bên cạnh là một cậu nhóc đang run lẩy bẩy dùng que lửa châm ngòi pháo,
có điều tay run dữ quá nên mãi cũng chưa châm được.
Đường Châu cúi người, chìa tay đến gần tay cậu nhóc kia, đẩy chiếc que lửa
lại sát ngòi pháo, đốm sáng le lói ngoe nguẩy uốn lượn như một con rắn giữa
màn đêm. Hắn dùng một tay bế cậu bé kia lùi ra mấy bước, vừa lúc pháo hoa
trên đỉnh đầu thình lình nở rộ, bủa ra vô số luồng sáng rực rỡ, tạo thành quầng
sáng mờ nhạt bao quanh bóng người nhìn nghiêng của hắn.
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Nhan Đạm nhịn không nổi khẽ mỉm cười, ngẫm nghĩ không rõ rốt cuộc mình
đang cười điều gì.
Một đốm lửa rơi xuống từ xác pháo trước mặt, Nhan Đạm theo phản xạ lùi
về sau một bước. Chợt cảm thấy đã tông phải ai đó phía sau, nàng ngoảnh đầu
lại thì trông thấy một cô nương đang cúi người nhặt chỗ que nhang và nến rơi
vãi đầy trên mặt đất. Nàng vội vàng ngồi xổm xuống, nhặt mấy que nhang trên
mặt đất lên, đặt vào chiếc giỏ cạnh cô nương kia.
Vừa làm xong mấy việc này, nàng chợt trông thấy cô nương ấy chầm chậm
ngẩng đầu, ánh sáng rực rỡ nhưng cô quạnh của pháo hoa hắt trên gương mặt
nàng ta, soi rọi một dung nhan xinh đẹp nhưng sầu khổ. Nhan Đạm nghe thấy
tim mình đánh thịch, miệng không kìm được kêu lên: “Cô... Chưởng Đăng tiên
tử...?”. Cô nương kia nhìn chăm chăm vào nàng, vừa kịp hoàn hồn liền tóm
ngay lấy giỏ tre bỏ chạy, bước chân hoảng loạn lảo đảo.
Ký ức đã đóng bụi từ rất lâu hiện về, Nhan Đạm níu lấy nàng ta: “Ngươi là
Chưởng Đăng tiên tử phải không? Sao ngươi lại ở đây? Ngươi không nhận ra ta
ư?”. Với mỗi câu hỏi của nàng, đối phương chỉ đáp lại bằng cách không ngừng
lắc đầu, cổ họng phát ra âm thanh ư ư a a, biểu hiện trên mặt vừa hoảng loạn
vừa sợ hãi.
Nhan Đạm buông tay, cô nương kia ngay tức khắc đầu không ngoảnh lại
chạy đi mấy bước, rồi đột ngột dừng lại. Nhan Đạm nheo nheo mắt nhìn nàng
ta, chỉ thấy nàng ta hai vai run lên bần bật, giống như có thể ngã vật ra đất bất
cứ lúc nào. Nhan Đạm dõi theo ánh mắt nàng ta, chỉ thấy Đường Châu đang cúi
người, tay nắm tay giúp cậu bé ban nãy châm một ngọn pháo nhang1, chùm sáng
trắng vỡ vụn dưới bầu trời pháo hoa tuy yếu ớt nhưng toát lên vẻ ấm cúng.
Đường Châu nghiêng đầu sang bên, miệng nhoẻn cười nói câu gì đó, gương
mặt nhìn nghiêng hiện lên ôn hòa dưới chùm sáng vụn lác đác. Cậu nhóc kia
kiễng gót, giơ ngọn pháo lên cao, nụ cười ngây thơ trong sáng.
Cảnh tượng này ai nhìn thấy hắn cũng sẽ không khỏi mỉm cười. Thế nhưng
cô nương kia lại cứ như vừa bị vút trúng một roi, xông tới giật phăng ngọn pháo
trên tay cậu bé, vứt xuống đất giẫm mấy cái, rồi lôi xềnh xệch cậu bé chen lẫn
vào dòng người, rất nhanh đã không thấy bóng dáng.
Đường Châu không mấy để tâm đứng thẳng dậy, tay cầm hoa đăng đi về
phía Nhan Đạm, “Đi thôi, đến lúc đi thả hoa đăng rồi”.
Nhan Đạm ngẫm qua hỏi hắn: “Ngươi có cảm thấy vị cô nương ban nãy thật
sự rất kỳ lạ không?”.
“Nếu ngươi trông thấy đệ đệ của mình chơi cùng một người lạ, quá nửa cũng
sẽ căng thẳng ra mặt.”
Nhan Đạm giơ tay gõ gõ cằm, thấp giọng lẩm bẩm: “Nói cũng phải, chắc là
ta nhận nhầm người...”.
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Đường Châu đưa ngọn hoa đăng trên tay cho nàng, mỉm cười bảo: “Chiếu
theo tập tục của phàm giới bọn ta, viết nguyện vọng của mình vào chiếc đèn này
rồi thả xuống sông, chỉ cần được ông trời nghe thấy thì nguyện vọng này sẽ
thành hiện thực”.
Nhan Đạm nhấc ngọn hoa đăng lên nhìn nhìn một lúc rồi bĩu bĩu môi phán:
“Đây rõ ràng là gạt người mà”.
“Những việc này vốn dĩ là một niềm mong đợi.” Đường Châu chìa sang một
cây bút chì than, “Ngươi mong muốn thứ gì nhất, viết vào bên trong ngọn đèn,
nói không chừng có một ngày sẽ thành hiện thực”.
“Vậy ngươi thì sao? Đổi lại là ngươi, ngươi sẽ viết gì?”
“Ta hả, đương nhiên là mong phụ mẫu thân thể an khang, sống thọ trăm
tuổi.”
Nhan Đạm lấy làm lạ bảo: “Tuy nói có lòng hiếu thảo là tốt, nhưng ta cứ
tưởng ngươi sẽ ước mau chóng tìm được thần khí Địa Chỉ chứ”.
Ánh mắt thoáng qua một tia lấp lánh, hắn chợt đổi đề tài hỏi: “Ngươi định sẽ
ước điều gì?”.
Nhan Đạm siết lấy bút chì, nhíu mày vắt óc suy nghĩ.
Thứ nàng từng mong muốn nhất, đã không có cách nào đạt được nữa. Còn
thứ nàng muốn có được hiện nay, rốt cuộc đó là gì?
Nhan Đạm đứng bên bờ sông Chương Đài, nhìn pháo hoa bên chân trời thoắt
nở thoắt tàn, chợt hít sâu vào một hơi, cảnh giác nhìn Đường Châu bảo: “Đợi
lúc ta viết ngươi không được nhìn lén đó”.
Đường Châu ngay lập tức quay ngoắt đi, đáp giọng lạnh tanh: “Ta không có
loại hứng thú quái gở thích tọc mạch tâm tư của ngươi”.
Những ngọn hoa đăng chầm chậm rời bờ, bị sóng nước từng chút một đánh
ra xa. Ánh đèn phủ khắp cả sông, mảng tỏ mảng khuất, hoa lệ vô cùng.
Nhan Đạm cúi người thả ngọn hoa đăng xuống nước, phủi phủi tay áo: “Ừm,
được rồi”.
Cuối cùng nàng vẫn chẳng viết gì, thật ra hiện tại nàng đã không còn thứ gì
cầu mà không được. Da Lan Sơn Cảnh cũng như là nhà của nàng, những yêu
quái từ lớn tới nhỏ ở đó đều là người cùng một nhà, nếu như có thể, nàng dự
định sẽ sống ở nơi đó đến hết đời.
Lòng đang mải nghĩ tâm sự thì chợt phía chân trời xẹt qua một tia chớp, tiếp
ngay sau đó là tiếng sấm rền ầm ầm kéo tới, chẳng mấy chốc vài hạt mưa to
bằng hạt đậu đã đáp xuống ướt mặt nàng.
Pháo hoa rực rỡ bên trời bị cơn mưa chợt ập đến này đập cho tắt ngóm. Bờ
sông Chương Đài hơi sương mù mịt, những người trẻ tuổi cùng ngắm pháo hoa
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thả đèn cười khúc khích nấp vào một bên, không hề tỏ vẻ phật lòng do bị phá
cuộc vui.
Nhan Đạm còn chưa kịp phản ứng thì đã bị Đường Châu kéo lấy chạy tới
chỗ mái hiên cách đó không xa, mưa mỗi lúc một nặng hạt, to dần lên như trút
nước. Trên mặt đất phủ đầy xác pháo hoa, lặng lẽ bốc lên những luồng khói
trắng. Y phục của hai người họ có chút ẩm ướt, bị làn gió đêm xen lẫn những tia
nước mưa ngược chiều thổi tới có hơi lành lạnh. Dù sao hiện giờ cũng đã vào
thu, thời tiết không còn nóng như độ giữa hè nữa.
Nhan Đạm nghe tiếng sấm gầm gừ mỗi lúc một dữ tợn, bất chợt lưng eo bị
siết chặt lấy. Đường Châu đã nghiêng người sang vòng tay ôm lấy nàng. Động
tác thân mật thế này, đây là lần đầu tiên hắn làm. Nhan Đạm ngoái đầu nhìn hắn
chằm chằm không chớp mắt, thế nhưng đối phương chẳng những không có chút
xấu hổ nào, ngược lại tay còn siết chặt thêm chút.
“Này, ngươi vậy là ý gì hả? Chắc không phải nhìn trúng ta rồi chứ?”
Đường Châu thoáng ngẩn tò te, rồi khẽ bật cười: “Sao lúc này rồi mà ngươi
vẫn có thể nói thẳng ra như vậy, thật khiến người ta một chút hứng thú muốn trả
lời cũng không có”.
Nhan Đạm nhất thời cảm khái vô biên. Gốc sen ngàn năm không ai thèm là
nàng đây, cuối cùng cũng đã gặp được người có con mắt nhìn, mức độ gian nan
này, thật sự chẳng thua kém gì vạn tuế đơm bông.
Đường Châu gác cằm lên đỉnh đầu nàng, thấp giọng nói: “Ta vẫn luôn cảm
thấy rất có lỗi với phụ mẫu... Hai người sinh ta nuôi ta khôn lớn, ta lại không thể
hầu hạ tận hiếu song thân”.
“Hơ, ngươi có thể nghĩ như vậy đương nhiên rất tốt, hiếu thuận đích thực là
một phẩm chất tốt đẹp.”
“Nhan Đạm, ta vốn đối với các ngươi khá có thành kiến, thậm chí đến tận
bây giờ, vẫn chưa thể... hoàn toàn không lưu tâm đến loại thành kiến này.”
Nhan Đạm nghe đến đầu óc mù mịt, cũng không rõ hắn rốt cuộc muốn nói
gì, chỉ là ngờ ngợ hiểu ra, phen này áng chừng mình lại tưởng bở nữa rồi.
Bên trời dội lại một tiếng sấm rền. Chính trong tiếng sấm này, nàng nghe
thấy Đường Châu ở bên tai mình thấp giọng nói một câu.
Rất khẽ.
Nàng thậm chí còn hoài nghi bản thân có phải đã nghe nhầm.
Hắn nói: “Ta nghĩ kỹ rồi, sẽ không đi tìm thần khí Địa Chỉ nữa. Ta bỏ cuộc”.
Ghi chú:
1. Pháo nhang - senko hanabi, một loại pháo hoa truyền thống của Nhật Bản,
làm từ giấy mỏng (khăn giấy) xoắn thành một dây mảnh, một đầu chứa lượng
thuốc nổ nhỏ.
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