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Tứ Diệp Hạm Đạm

N

han Đạm chầm chậm ngoảnh đầu sang nhìn Đường Châu, cuối cùng

dùng một âm giọng nhẹ tênh, khẽ cất tiếng: “Chúc mừng!”.
Người hắn muốn tìm, nay đã tìm được, hết thảy những gì hắn từng có trước
đây, nay cũng đã toàn bộ tìm trở về. Riêng thứ thuộc về nàng, lại lần nữa bị hủy
mất.
Bạn đã bao giờ yêu một ai đó?
Bạn đã bao giờ hận chính người mình đem lòng yêu?
Nhưng đến cuối cùng phát hiện, vẫn là oán hận bản thân nhiều hơn một chút.
Nhan Đạm từng là tiểu tiên trên Thiên đình.
Câu nói này nàng đã từng nói với Liễu Duy Dương, chỉ tiếc là vẫn chưa đầy
đủ.
Chân thân nàng là tứ diệp hạm đạm, tương tự những chủng thượng cổ Di tộc
như Cửu vĩ linh hồ, Cửu kỳ thanh lân, là những chủng tộc hiếm hoi tính đến
ngày nay đã diệt tộc gần hết. Việc này đã định đoạt nàng không thể được tùy
tiện trồng ở phủ nhà một tiên quân nào đó trên Cửu Trùng Thiên, mà được chăm
trồng ven bờ Dao Trì, do các tiên tử của Tây Vương Mẫu coi sóc.
Nhan Đạm cũng không nhớ rõ bản thân rốt cuộc là từ khi nào từ một gốc sen
vô tri vô giác dần dần có thể nghe hiểu các tiên quân, tiên tử đi ngang Dao Trì
nói chuyện.
Sau khi có được ý thức, nàng bắt đầu tỉ mỉ đánh giá nơi ở của mình.
Dao Trì tiên khí lượn lờ, thật sự là rất chật.
Cả một ao sen mọc ở nơi này, lá cũng đã che kín cả mặt ao.
Cùng một cội rễ, đâm chồi ra một cặp sen song sinh. Từ khi nàng bắt đầu có
ý thức thì đã cùng tỷ muội song sinh của mình là Chỉ Tích nương nép vào nhau,
thả mình đu đưa theo gió.
Khi ấy, giữa một góc đất trời nho nhỏ này, chỉ có nàng và Chỉ Tích. Bọn họ
cùng rễ cùng cành, nương tựa đỡ đần lẫn nhau.
Tuy là tỷ muội song sinh nhưng hai người vẫn có rất nhiều điểm khác biệt.
Chỉ Tích nhu mì ít nói, một lòng hướng đạo hướng thiền, còn Nhan Đạm thì
hoạt bát hơn, đối với những việc tu đạo tu hành hoàn toàn không để tâm tới.
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“Chỉ Tích, Chỉ Tích, muội nói coi, rõ ràng là chuyện nhỏ xíu xìu xiu vậy mà
đưa vào thiên lý lại có thể vẽ ra cả một bài nói nhảm dài thòng.” Nhan Đạm nép
sát vào người muội muội song sinh của mình, vô chừng khổ não, “Tỷ có thể
không thành tiên, không phun mấy lời nói nhảm có được không?”.
Chỉ Tích đều chỉ mỉm cười, dịu dàng thanh nhã.
Bình thường mà nói, muốn hóa người đa số đều phải đợi đến lúc thành niên,
thế nhưng trước nay vẫn có ngoại lệ. Ví như Đông Hoa Thanh Quân trú thân
trong giáng linh thảo ngàn năm, khi hóa người còn là dáng vẻ thiếu niên mặt
búng ra sữa, được các thần tiên khắp nơi lấy làm chủ đề bàn tán trong một thời
gian.
Nhan Đạm lại thấy hóa thành dáng vẻ thiếu niên thật chẳng có gì hay ho, mặt
mày non choẹt đồng nghĩa với trải nghiệm nông cạn, sau này nhất định sẽ bị
người khác ức hiếp.
Bấy giờ Nhan Đạm còn cách thời điểm thành niên khoảng một trăm năm,
nàng trước nay chưa từng lo lắng đến những việc hóa thành người, định tiên
giai, vẫn luôn vô ưu vô lo qua tháng ngày, chỉ là gần đây bắt đầu có chút phiền
muộn: Dao Trì trồng từng cụm lớn hoa sen, mỗi lúc nở hoa quả thật cũng toát
lên vẻ đẹp khá khoa trương, nhưng còn tiếp tục thế này nàng thật sự sẽ bị đè bẹp
mất. Nếu vì vậy mà bị ép tới cuống hoa mọc vẹo, sau này hóa thành người rồi
liệu có trở thành một kẻ cổ vẹo không đây?
Ui chà, tiên tử cổ vẹo, tuy không thể như Đông Hoa Thanh Quân trở thành
chủ đề bàn tán tốt đẹp, nhưng nhất định có thể vang danh khắp chốn trên Cửu
Trùng Thiên rộng lớn này.
Trước ngày hội Dao Trì, các Liên Hoa tiên tử từ sớm đã túc trực bên Dao Trì
chăm bẵm, vừa xén cành tỉa lá cho cả ao sen mọc um tùm như cỏ dại, vừa lầm
bầm bảo: “Giờ này ngày mai, tiên quân tiên tử của toàn Thiên đình đều sẽ tụ hội
về đây, như ba vị ngày thường muốn gặp cũng không gặp được, còn có Phật Đà
La Hán của Tây phương... Các muội phải chăm chỉ nở hoa cho đẹp vào, không
được nghịch ngợm làm trò, nhớ cho kỹ đấy...”.
“Ba vị ngày thường muốn gặp cũng không gặp được” mà Liên Hoa tiên tử
nhắc đến, với kinh nghiệm lâu năm cả ngày ngồi xổm ven bờ Dao Trì nghe các
tiên đồng tám chuyện của Nhan Đạm, đã thuộc nằm lòng từ lâu. Ba vị kia là chỉ
Cửu Thần Đế Quân trên Cửu Trùng Thiên, đứng đầu là Thiên Cực Tử Hư Chiêu
Thánh Đế Quân, tiếp sau là Nguyên Thủy Trường Sinh Đại Đế và Thanh Ly
Ứng Uyên Đế Quân.
Nhan Đạm lòng rất bức bối. Chỉ tiếc nàng vẫn còn trong hình dạng một gốc
sen, bề ngoài không thể nhìn ra có gì khác thường, vị này tốt xấu gì cũng là Liên
Hoa tiên tử mà, không lẽ nàng ta trước giờ không biết nở hoa không phải nói nở
là có thể nở hay sao? Hiện giờ còn cách mùa trổ hoa tới tận mười ngày nửa
tháng, làm sao đột nhiên dời ngày trổ hoa để nở rộ cả một ao sen cho được?
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Liên Hoa tiên tử cắt tỉa cành lá cho bọn họ xong, lại tiếp tục căn dặn: “Nhớ
là giờ này ngày mai, các muội tuyệt đối đừng nở sớm đấy nhé”.
Thế là Nhan Đạm đã trải qua một buổi đêm vô cùng quái lạ. Đếm đó, mọi
người đều mải chấn chỉnh tinh thần chuẩn bị nở hoa, rõ ràng buồn ngủ gần chết
cũng quyết gồng mình thức trắng, chỉ có nàng là đánh một giấc ngon lành.
Thật ra việc gì phải như vậy, những tiên quân tiên tử và Phật Đà La Hán kia
còn khuya mới đặc biệt tới đây để thưởng hoa.
Nhưng vậy cũng tốt, nếu mọi người đều “rặn” để nở ra hoa, vậy thì trong cả
một ao sen rộng thế này, sẽ chẳng ai để ý thấy có một cây sen chẳng buồn nở
hoa, nàng trà trộn vào cho tròn quân số, đến lúc nhận lời tán dương cũng sẽ
không thiếu mất nàng. Thế nên Nhan Đạm càng yên lòng đối mặt với lương
tâm, lăn đùng ra ngủ như chết.
Ngày hôm sau, khi nàng thủng thẳng mở to hai mắt, tiên hội bên bờ Dao Trì
đã bắt đầu.
Láng giềng của nàng ai nấy đều đã nở hoa, những đóa sen hồng rực rỡ phủ
kín cả ao, còn có vài đóa vươn hẳn ra phía ngoài Dao Trì.
Ánh mắt trách móc của Chỉ Tích nhìn nàng, khiến Nhan Đạm lần đầu tiên
biết thế nào là áy náy. Thế nhưng cảm giác áy náy vừa trỗi dậy, không biết động
phải cọng tiên căn ghê gớm nào, đột nhiên nàng cảm thấy toàn than đau đớn dữ
dội, chỉ hận không thể lăn phắt xuống Dao Trì dìm chết bản thân.
Tục ngữ nói chẳng sai, vô tình cắm liễu liễu rợp um, riêng về liễu này không
chỉ rợp um mà còn thành luôn ngô đồng, đây đúng là nàng có nằm mơ cũng
không ngờ tới.
Nàng đã hóa người trước lúc thành niên những xấp xỉ một trăm năm.
Nhan Đạm trong lúc đau tới chết đi sống lại còn mơ mơ màng màng nghĩ,
năm đó Đông Hoa Thanh Quân hóa người sớm mất dăm ba chục năm, kết quả
mang ngoại hình thiếu niên mặt búng ra sữa, về sau lại qua thêm mấy trăm năm
nữa mới từ thiếu niên lớn thành thanh niên phong độ chững chạc, vậy nàng lần
này sẽ hóa thành bộ dạng gì đây?
Vào lúc Nhan Đạm hóa người, ven bờ Dao Trì muôn chim sặc sỡ đồng loạt
cất cánh, vô vàn những đóa sen hồng rực rỡ phủ kín ao xuân. Tiên quân từ khắp
mọi nơi tề tựu về đông đủ, đang cùng rôm rả nâng ly, đàm đạo luận pháp.
Nhan Đạm đã như thế chầm chậm, giữa những ánh nhìn ganh tị đến đỏ mắt,
thậm chí sát khí đằng đằng của các đồng tộc, bò ra từ giữa hoa và lá sen.
Nàng đã hóa người, trước lúc đáng lẽ hóa người cả một trăm năm. Sớm biết
thế này, nàng thà làm một cây sen vô tri vô giác cho tới chết luôn.
Nàng hì hục kéo theo hai cánh tay và cặp giò ngắn ngủn dốc sức bò về phía
trước, muốn mở miệng nói chuyện, nhưng lại chỉ có thể phát ra những âm đơn ô
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ô a a. May là nàng tuy thân thể bé nhỏ nhưng đầu óc sáng sủa, thận trọng mon
men bò vào những nơi lá sen phủ rậm, lỡ mà sơ ý để rớt xuống nước, nàng sẽ
chết chìm trong Dao Trì là cái chắc.
Thân thể mới vừa hóa ra này, khiến nàng chưa được quen cho lắm, tay chân
phối hợp bò đi cũng không linh hoạt mấy. Thế nhưng nàng phải tập cho quen
thân thể này, dù gì trong tương lai về lâu về dài nàng cũng chỉ có một thân xác
này mà thôi. Đang lúc Nhan Đạm bò càng lúc càng thành thạo thì thình lình một
đôi tay chìa sang, bế bổng nàng ra khỏi Dao Trì.
Nhan Đạm ngẩng đầu, chỉ thấy người đang bế mình là một lão tiên quân râu
tóc bạc phơ, nụ cười âu yếm trên mặt khiến nàng bất chợt mình mẩy nổi hết da
gà, vung tay đá chân, vùng vẫy hồi lâu cũng vô hiệu, cuối cùng chỉ đành để mặc
cho vị tiên quân kia bế trong tay.
Chợt nghe một tiên đồng tóc chỏm trái đào bên cạnh vỗ tay cười lớn: “Sư
phụ, người xem bên kia còn một em nữa kìa, là một cặp song sinh”.
Nhan Đạm khỉnh bỉ nhìn tiên đồng kia, ngươi nói chuyện thì nói chuyện,
cười to thì cười to, làm gì phải vỗ tay? Nàng khó nhọc ngoẹo cổ sang, chỉ thấy
giữa làn mây mù mờ nhạt, một đứa bé trắng bóc mềm mại đang mon men cẩn
thận bò sang, đột nhiên thân người nghiêng một cái, “tõm” một tiếng rơi vào ao
sen, khiến cả ao xuân lăn tăn gợn sóng.
Nhan Đạm mở to hai mắt, thấy một tiên quân trạc tuổi thiếu niên người
khoác áo choàng thủy mặc, dáng vẻ cũng rất mực tuấn tú phi thân tới phía trên
Dao Trì, tiện tay thi triển một đạo tiên pháp nho nhỏ, vớt ngay được cục bột tròn
trắng bóc mềm mại bị rơi xuống nước kia lên.
Xung quanh tức thì trỗi dậy tiếng hoan hô như sấm dội, trong số đó có một
tiên quân người vận bạch bào, vẻ ngoài trông rất đỏm dáng xòe chiếc quạt xếp
ra huơ huơ hai cái, nói với tiên quân một thân long bào vàng rực thêu mây ngồi
cạnh: “Ngọc Đế, Ứng Uyên Quân đây đúng là ngày một có tiền đồ”.
Nhan Đạm ê ê a a há mồm, vớt được một người từ dưới nước lên mà cũng
kêu là có tiền đồ hả, cái đó nàng cũng làm được. Nàng chợt ngẫm lại, lòng càng
sinh ý khinh bỉ, Ứng Uyên Quân, Ứng Uyên, cái tên này không phải chính là tên
của Thanh Ly Đế Quân xếp chót trong Cưu Thần Đế Quân đó sao? Thì ra người
này còn trẻ như vậy, nhìn cũng không giống có bản lĩnh gì mấy.
Trên đời này, kẻ dùng hư danh lòe bịp thiên hạ quả nhiên rất nhiều.
Cục bột trắng bóc ướt mèm kia và nàng cùng được đặt trên chiếc ghế trống ở
một bên. Nhan Đạm úp sấp người sang nhìn, nhận ra cục bột này đúng là Chỉ
Tích của mình, thế là nhìn đã đời rồi bèn chĩa ngón tay ra chọc chọc, cảm thấy
rất mềm.
Chỉ Tích bị nàng làm đau, viền mắt bắt đầu hoe đỏ, nước mắt lã chã rơi
xuống.
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Tiên quân trẻ tuổi tên Ứng Uyên kia vội chìa tay sang ôm lấy cục bột đang
khóc. Nhan Đạm nổi cáu, cục bột trắng bóc mềm mại này tốt xấu gì cũng là của
nhà nàng, kẻ mang tên Ứng Uyên này tuổi gì mà dám sang đây giành người với
nàng?
Nàng bám cứng không buông, còn tiên quân kia cũng mặt dày đối đầu với
nàng. Nhan Đạm vẫn còn trong hình hài một đứa bé, sức lực yếu, cánh tay cũng
ngắn, vị Ứng Uyên Quân kia không thể thật sự dùng hết sức với nàng, thế là hai
người cứ cò cưa mãi bất phân thắng bại.
Vài tiên quân đang trò chuyện xung quanh thoáng chốc đều im lặng, ánh mắt
đổ dồn về phía hai người bọn họ.
Ứng Uyên Quân khóe miệng khẽ giật, xem ra cảm thấy có chút mất mặt,
nhưng đã đến bước đường này, bất luận cuối cùng có buông tay hay không thì
màn kịch này hiển nhiên cũng đã bị các đồng liêu xung quanh nhìn rõ mồn một.
Nhan Đạm liếc thấy tiên quân người khoác bạch bào, vẻ ngoài vô cùng đỏm
dáng trước đó lại xòe chiếc quạt xếp ra chầm chậm huơ nhẹ từng cái, trên mặt
mang một nụ cười rõ rành rành là đang xem trò vui xem đến hăng say, vẻ như
chỉ sợ thiên hạ không loạn.
Nàng quyết định có chết cũng không buông tay.
Nhan Đạm khi ấy vừa mới hóa người, nói chuyện còn xa mới đạt đến trình
độ trôi chảy, chỉ có thể ê ê a a bập bẹ những từ đơn, nhưng đầu óc nàng rất tỉnh
táo, ánh mắt ngời ngời chính khí, kiên quyết phải giành Chỉ Tích lại cho bằng
được.
Ứng Uyên Quân cuối cùng chỉ có thê buông tay, lại nhân lúc những người
xung quanh không đế ý, len lén chìa tay bẹo lên má Nhan Đạm.
Nhan Đạm vô cùng phẫn nộ, loại tiểu nhân chỉ biết núp trong bóng tối bày
trò đánh lén này cho dù tiên phẩm thăng cao hơn nữa cũng sẽ không có tiền đồ
gì đâu. Nàng vừa dốc sức ôm lấy Chỉ Tích, vừa dốc sức dùng ngón tay trắng
nõn bé xíu chĩa vào mặt Ứng Uyên Quân, dốc sức phát âm từng chữ một:
“Ngươi cái đồ... tiểu nhân...”
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