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H

ai mắt của ứng Uyên Quân đã hoàn toàn không nhìn thấy nữa.

Nhan Đạm còn nhớ hắn có một đôi mắt sáng ngời rất đẹp. Nhưng giờ đây
hắn chỉ có thể nhắm mắt gắng sức lắng nghe động tĩnh xung quanh, có lúc cũng
sẽ mở mắt, nhưng đôi mắt kia lại không còn sáng ngời đen láy nữa mà hơi mang
màu sắc ảm đạm, lơ đễnh vô hồn. Dung mạo hắn bị hủy hoại, tiên pháp bị giam
hãm, trong ngày có khi sẽ mất đi thần trí, hắn dường như đã mất hết tất cả.
Nhan Đạm có lần nhìn thấy dáng vẻ lúc mất hết thần trí của hắn, cứ như
đang bị ác ma khống chế, hai hàm răng nghiến chặt, nhưng lại gồng mình không
bật ra tiếng động nào. Mới đầu trông thấy cảnh tượng này, nàng hơi có chút sợ
hãi, nhưng dù trong lòng khiếp sợ vẫn không muốn rời khỏi. Đợi đến khi Ứng
Uyên Quân hồi phục thần trí, ngẩng đầu cười uể oải nói: “Sao ngươi vẫn còn ở
đây? Sau này ngươi đừng nên lui tới nữa”.
Nhan Đạm chần chừ một lúc lâu, miệng lầm bầm đáp: “Nơi này ít khi có
người lui tới, nếu không tới đây nói chuyện với người, vậy không phải ta sẽ
chán chết hay sao?”.
Tiên quân tiên tử tướng mạo tuấn mỹ trên Thiên đình vốn dĩ nhiều, Ứng
Uyên Quân vốn không phải nổi bật nhất, giờ đây dung mạo bị hủy, lúc mới
trông thấy sẽ cảm thấy đáng sợ. Nhan Đạm lại không cảm thấy vẻ bề ngoài này
của hắn khó coi, tướng mạo vốn dĩ là do trời sinh, đẹp đẽ hay xấu xí đều không
thể lựa chọn.
Ứng Uyên thoáng ngẩn người, vẻ như có chút lực bất tòng tâm: “Thôi được,
vậy ngươi sau này trông thấy ta hỏa độc phát tác, nhất định phải cẩn thận một
chút”.
Đáng tiếc Nhan Đạm lại thích để ý những việc ngoài lề: “Hỏa độc? Là cái gì
vậy?”.
“Là huyết điêu của ma cảnh. Bọn chúng là do máu của tà thần hóa thành, khi
lao đến tấn công sẽ phát hỏa không báo trước, mắt của ta chính là vì nguyên do
này... không nhìn thấy nữa.” Hắn nói bằng một giọng trầm thấp, rồi chầm chậm
mở mắt ra, ánh mắt đờ đẫn nhìn về phía trước. Ngày hôm ấy, có lẽ cả đời này
hắn cũng không thể nào quên được. Ánh sáng trước mắt dần chuyển ảm đạm,
mảng bóng tối tĩnh mịch kia mỗi lúc một dày đặc. Hắn biết chẳng mấy chốc đôi
mắt của mình sẽ không thể nhìn thấy bất kỳ thứ gì nữa, nhưng chỉ có thể miễn
cưỡng làm ra vẻ không hề gì.
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Mãi cho đến khi ma cảnh sụp đổ mới có người phát hiện điều bất thường.
Nhưng hỏa độc của huyết điêu đã ngấm vào cơ thể, khiến hắn thường xuyên
mất đi thần trí, có lần còn suýt nữa giết chết mấy tiên tử, tiên quân dưới trướng,
chỉ còn có thể tự giam cầm mình ở đây.
Nhan Đạm ngẫm qua, không nhịn được hỏi: “Hỏa độc này không chữa được
sao?”.
“Có lẽ là được, chỉ là Lăng Hoa Nguyên Quân am tường y thuật nhất cũng
bó tay...” Hắn thần sắc trầm tĩnh, “Cũng chẳng sao, như ta hiện giờ cũng không
gọi là thê thảm”.
Nhan Đạm thì lại không thấy thế, đến nước này rồi mà còn không gọi là thê
thảm sao? Sau khi nàng trở về Địa Nhai bèn lật tìm thử trong sách, nhưng lật
tung hết chỗ sách cũng không tìm thấy ghi chép nào về huyết điêu.
Mành tre khẽ đu đưa trong gió nhẹ, chuông gió phát ra âm thanh leng keng,
tiếng chuông lanh lảnh vang vọng giữa khoảnh sân trống tĩnh mịch.
Vào lúc ngoái đầu, Nhan Đạm trông thấy lư trầm bằng gỗ đàn khắc hình linh
thú đặt cạnh bên khung cửa sổ. Từng dải khói màu trắng nhạt bốc lên từ lư trầm,
hương thơm tràn ngập gian phòng.
Nàng nhớ lại những ngày đầu khi sư tôn vừa trở về từ ma cảnh tính khí cũng
hay cáu gắt thất thường, một vị tiên quân thông tuệ đối nhân xử thế sao lại có
thể bỗng nhiên trở nên cáu bắn cơ chứ? Nàng đi sang đó, hai tay bê lư trầm kia
lên, lòng chợt gợn chút mông lung.
Sư tôn là người nàng kính trọng nhất, cho dù là vì sư tôn ngắt sạch hết lá,
hoa trên người, đó cũng là lẽ đương nhiên. Nhưng Ứng Uyên Quân giữ vị trí gì
trong lòng nàng? Chẳng qua chỉ là người dưng nước lã, vì một người không
quan hệ tổn hại chính mình, không phải rất kỳ quặc sao?
Nàng nghĩ không thông, bèn tản bộ đến Huyền Tâm Nhai, từ xa trông thấy
Nam Cực Tiên Ông đứng bên ao sen, miệng lẩm bẩm gì đó. Đợi lúc tới gần mới
nghe thấy đối phương bảo: “Ai, tính thời gian cũng đã sắp đến lúc hóa người
rồi, con cửu kỳ này tốt nhất đừng giở chứng thà làm cá cả đời đấy.”
Trên đời này còn có con cá thích giở chứng sao?
Nhan Đạm nhịn không nổi hỏi: “Tiên Ông, con cửu kỳ này còn bao lâu nữa
thì sẽ hóa người?”.
“Còn chừng hơn nửa năm nữa. Con không biết ta lúc đầu vì muốn giành con
cửu kỳ cuối cùng còn sót lại trên đời này từ chỗ Ngọc Đế về đây hao tổn bao
nhiêu là sức lực đâu. Nhọc nhằn vất vả lao tâm, lao lực nuôi nấng bao nhiêu
năm trời, đến một quả trứng cũng không thấy nở, uổng công lão phu lựa chọn cả
một ao cá cái cho y bầu bạn.” Nam Cực Tiên Ông bị nàng hỏi trúng chỗ đau, bi
phẫn cực độ nói: “Nhan Đạm con xem cả ao cá này, con dài, con đẹp, con ngắn,
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còn có mấy con tương đối mảnh dẻ, có loại cá cái nào là không có, thế mà lại
không có một con nào tu thành chính quả!”.
“… Khụ khụ.” Nhan Đạm không nén nổi cơn sặc, lựa lời mở miệng:
“Chuyện này cứ nên từ từ thì hơn, lại nói, không chừng con cửu kỳ này sở thích
không giống những con cá khác, không thích cá cái thì sao”.
“Chính vì nghĩ đến khả năng là một con cá đoạn tụ1, về sau ta mới thả thêm
con cá đực vào, kết quả vẫn chẳng có biến chuyển gì, trái lại con cá đực kia thì
lại vô cùng thích đi ve vãn.”
Nam Cực Tiên Ông kể lể xong, trong lòng dễ chịu hơn nhiều, bèn mãn
nguyện đi khỏi đó.
Nhan Đạm ngồi xổm bên bờ ao sen, một lát sau, con cá nhỏ mắt đỏ kia ló
đầu ra khỏi mặt nước. Nàng không khỏi mỉm cười bảo: “Để hôm khác đi, hôm
nay ta không đem theo sách”.
Nàng vừa dứt lời thì đã thấy chú cá nhỏ kia hất đuôi một cái lặn khỏi mặt
nước, chẳng buồn đếm xỉa gì tới mình nữa.
Nhan Đạm nổi cáu: “Ê, dù gì ta cũng đọc hết mấy chục cuốn sách cho mi
nghe rồi mà, không có công lao cũng phải có khổ lao chứ? Mi vậy là thái độ gì
hả?”.
Ao sen một khoảnh yên ắng, chỉ có con cá râu hùm ham bay nhảy kia đang
hớn hở ngoi lên ngụp xuống. Nhan Đạm lúc đứng dậy lòng nghĩ, trước đây bất
kể mình có nói gì, ít ra con cá nhỏ mềm mại này cũng còn có chút phản ứng, tuy
nàng cảm thấy mình triệt để bị khinh bỉ, nhưng dạo gần đây đến cả loại khinh bỉ
này cũng bị cắt giảm. Con cá nhỏ này tuy thông minh nhưng đúng là không dễ
thương gì hết.
Trong lúc xoay người, nàng không kìm được nghĩ, thật ra việc bản thân mình
muốn làm, vốn dĩ chẳng can hệ gì đến những người khác, cớ gì phải quan tâm
họ có tán đồng hay không?
Ngày hôm sau, khi Nhan Đạm đến thăm Ứng Uyên, tiện thể mang theo một
lư trầm.
Không khí tràn ngập một mùi hương sen khiến tinh thần như được xoa dịu.
Ứng Uyên xem ra rất thích mùi trầm hương này, lại còn lên tiếng hỏi: “Gần
đây có phải hoa sen bên bờ Dao Trì đã nở rồi không?”.
Lúc này sớm đã qua mùa hoa sen nở rộ, hắn giam mình ở đây lâu ngày, đến
cả ngày tháng cũng không còn nhớ rõ nữa.
Nhan Đạm khẽ “ừm” một tiếng, ngẫm nghĩ hồi lâu, hỏi: “Người có muốn đi
ngắm hoa sen không?”.
Ứng Uyên khẽ cười: “Cho dù hoa sen có nở đẹp hơn đi nữa, ta cũng đã
không thể nào nhìn thấy”.
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“Nhưng người có thể ngửi thấy mùi hương của hoa sen, nghe thấy tiếng gió,
còn có thể dùng tay chạm vào, cho dù không nhìn thấy được màu sắc của hoa,
nhưng chỉ cần đã từng thấy qua thì vẫn có thể nhớ lại được.” Nhan Đạm cảm
thấy thật sự không cần thiết an ủi đôi mắt này của hắn có lẽ có ngày sẽ hồi phục.
Nàng chân thân là tứ diệp hạm đạm, vốn dĩ tinh thông tiên thuật chữa trị hơn
những người khác, nàng cảm thấy Ứng Uyên Quân không thể nào nhìn thấy
được nữa.
Ứng Uyên vẫn giữ nụ cười trên môi: “Thật ra, lần hoa sen nở đẹp nhất mà ta
từng thấy đã là hai trăm năm về trước”.
Ngày hôm đó, tứ diệp hạm đạm hóa người, phỏng chừng do vẫn còn sớm so
với tuổi thành niên mà hóa ra hình hài một tiểu quỷ nghịch ngợm đến nói
chuyện cũng còn bập bẹ, chỉ biết bò loạn xạ dưới đất. Hắn vốn cứ tưởng bản
thân đã quên mất, giờ lại phát hiện mình còn nhớ rõ như in.
Có điều tiểu quỷ ngỗ nghịch là thế trong ấn tượng sau trăm năm lại trở nên
có chút không giống ngày trước. Hắn có một hôm xem xong công văn ra ngoài,
định đi tản bộ trong Diễn Hư Cung cho giãn gân giãn cốt một chút, kết quả
trông thấy một tiên tử người khoác y phục bằng lụa mỏng trắng muốt như tuyết
đang dùng hai tay đỡ một quyển sách đứng dưới ánh đèn chăm chú đọc, nhìn
cách ăn vận, hẳn là Chi tiên tử Chỉ Tích dưới quyền Lục Cảnh.
Thấy hắn bước sang, Chỉ Tích hớt hải giấu quyển sách trên tay ra sau lưng,
dáng điệu duyên dáng hành lễ: “Đế tọa”.
Ứng Uyên mắt liếc thấy tựa đề sách, miệng mỉm cười vẻ thấu hiểu: “Quyển
kịch bản tuồng Lâm Xuyên tứ mộng này là do Tử Hư Đế Quân mang từ phàm
giới về, còn là độc bản, chớ làm hỏng đấy”.
Chỉ Tích hơi há hốc miệng, cuối cùng mới cúi đầu thưa: “Vâng, đế tọa”.
Ứng Uyên đi khỏi vài bước, bỗng nhiên ngoái đầu lại hỏi: “Ngươi cảm thấy,
thứ tình cảm nam nữ quấn quýt được nói đến trong kịch bản tuồng của phàm
giới, liệu có thật không?”.
Chỉ Tích hai tay cầm sách, nghĩ ngợi một lúc lâu mới đáp: “Hồi bẩm đế tọa,
Chỉ Tích cho rằng loại tình si sầu oán này có tồn tại, cũng có thật. Có rất nhiều
việc, không phải bản thân mong muốn thế nào thì sẽ được như thế đấy, bởi vậy
mới có đắng cay lầm lỡ như được miêu tả trong tuồng”.
Ứng Uyên chỉ khẽ mỉm cười, không nói gì cả.
Thật ra hắn cũng tin rằng cho dù chỉ là một vở tuồng, cũng nhất định có câu
chuyện tương tự đã từng xảy ra. Chỉ là trên chốn Thiên đình mà táo bạo công
khai đàm luận chuyện tình cảm phàm tục, đó là việc làm trái với tu đạo. Chỉ
Tích chung quy vẫn là tuổi đời chưa đủ từng trải, nhưng qua một thời gian nữa,
cô bé nhất định sẽ hiểu nhiều hơn. Riêng hắn đã sống quá lâu, đã không còn biết
thế nào mới có thể gọi là dài lâu. Những tình cảm vấn vương phàm tục chắc
chắn sẽ không cố định, bất biến theo dòng thay đổi của bãi bể nương dâu.
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Cứ thế qua được vài ngày, Nhan Đạm mắt thấy chân thân của mình đã sắp
hói trọi, cuối cùng cũng không nhịn nổi đề nghị: “Người thật sự chưa từng nghĩ
đến việc rời khỏi nơi này sao?”.
“Vì sao phải rời khỏi?” Ứng Uyên có chút kinh ngạc.
“Ta nghĩ thế này, dẫu sao nơi này cũng đã là đầu tận của Thiên đình, ngày
thường cũng chẳng mấy ai lui tới. Mà phía sau Địa Nhai Cung có gian phòng
trống, ở đó dù sao cũng tốt hơn bị trói trên cây chứ? Hơn nữa, ta mấy ngày
trước có tra sách, trong đó nói Côn Luân thần thụ sống nhờ vào hấp thu linh khí,
sau cùng người sẽ bị hút thành chỉ còn da bọc xương, lại còn cúng hời cho một
cái cây xấu xí như vậy.”
Ứng Uyên lặng thinh không nói gì.
Nhan Đạm mừng khôn xiết, nàng biết bản thân dùng tình lay động dùng lý
giảng giải thế này nhất định sẽ thuyết phục được đối phương. Thật ra đây cũng
là nhờ ích lợi của trầm hương, ít ra Ứng Uyên Quân gần đây thời gian tỉnh táo
ngày một nhiều, gần như chẳng phát tác gì mấy nữa. Nàng cũng cảm thấy đổi
phương nếu giam mình cả đời ở nơi này, ít nhiều gì cũng có phần đáng tiếc.
Ứng Uyên ngẫm qua, chậm rãi cất lời: “Thế thì cứ thử xem vậy, nếu không
được lại quay về đây”.
“Sao lại không được cơ chứ? Gần đây những lúc phát tác của người ngày
một ít, nói không chừng qua một thời gian nữa sẽ khỏi hẳn.”
Ứng Uyên ra sức giơ cổ tay lên, một chút tiên pháp cũng không dùng đến,
những nhánh cây quấn quanh tay chân hắn lập tức biết điều buông lỏng ra. Nhan
Đạm mặt chữ o mồm chữ a, xem ra đối phương nếu muốn vùng thoát thật sự thì
không cần hao phí chút sức lực nào, chẳng qua là hắn không muốn mà thôi. Ứng
Uyên cúi người sờ soạng mặt đất, nhặt đoạn xích sắt dài lên: “Xiềng trói tiên
này tuyệt đối không thể gỡ xuống, ngươi đừng quên đấy”.
Nhan Đạm “ừm” một tiếng, bước tới đỡ lấy cánh tay hắn dẫn về phía trước.
Ứng Uyên mang xiềng trói trên trên người, xem ra rất khổ sở nhưng trước
nay chưa từng nghe hắn đả động đến.
Nhan Đạm lòng nghĩ, mình gần đây rất thích cùng Ứng Uyên trò chuyện,
cũng mong đối phương có thể sớm ngày khỏe lại, nếu đây chỉ là cảm thông, thế
thì vì đâu mà bản thân lại cam tâm tình nguyện đến vậy?
Nàng cứ cảm thấy mình có chút không ổn, dường như đột nhiên trở nên rất
thấu hiểu lòng người lại ân cần, dịu dàng.
Mà kết luận, xem ra cũng chẳng phải lý do nàng mong muốn.
Tình trạng của Ứng Uyên Quân dần khá lên, có khi còn tự mình mò mẫm
trong bóng tối đi dạo xung quanh.
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Nhan Đạm cảm thấy rất nhẹ nhõm. Chân thân của nàng cuối cùng cũng
không cần tiếp tục hói thêm nữa. Phải biết rằng tộc bọn họ mỗi lần nở hoa đều
phải đợi vài trăm năm, hói sạch lần này cũng chính là ngụ ý trong những năm
tháng đằng đẵng sau này sẽ phải hói trụi. Nhan Đạm không thể chịu nổi, chuyện
này thật sự quá sức nực cười.
Thật ra trong khoảng thời gian sau khi chuyển đến Địa Nhai, Ứng Uyên
Quân có bị phát tác một lần.
Khi ấy nàng đang dọn dẹp bên ngoài, vừa nghe thấy tiếng bàn ghế bị xô ngã
thì vội vàng chạy sang. Tiên khí trên người Ứng Uyên tỏa sáng chói lọi, xiềng
trói tiên đã gần như bị tiên khí trên người hắn làm đứt. Nhan Đạm rất do dự, nếu
mình manh động đến gần, liệu có bị chết không đây?
Nghe bảo trước đó khi hỏa độc trên người Ứng Uyên Quân phát tác, có thể
hất tay áo một phát quất cho Lục Cảnh tiên quân bán sống bán chết, vậy nên tuy
nàng hiện giờ rất lo lắng cho đối phương, nhưng nếu cuối cùng chết không minh
bạch, vẫn sẽ cảm thấy rất cắn rứt lương tâm.
Nhan Đạm quyết định xong xuôi, ngồi xổm xuống cách một khoảng không
xa tập trung tinh thần quan sát nhất cử nhất động của đối phương, rồi nhỏ giọng
mở miệng hỏi: “Ta kể chuyện cho người nghe có chịu không?”.
Tiên khí trên người Ứng Uyên thoáng sầm xuống, bẵng đi một lúc mới uể
oải đáp: “Chuyện gì?”.
Nhan Đạm ngẫm sơ một lượt những câu chuyện nhớ được trong đầu, chậm
rãi cất lời: “Ta kể người nghe chuyện Bàn Cổ khai thiên lập địa vậy. Bàn Cổ,
còn có tên là Phù Lê, được tôn xưng là hỗn mang thần thời thượng cổ. Khi ngài
ra đời, trời đất còn như một quả trứng gà, trời và đất dính liền vào nhau”.
Truyền thuyết Bàn Cổ khai thiên lập địa ai ai cũng biết, nhưng sư tôn của
Nhan Đạm là nhân vật vô cùng lợi hại, ngày thường chỉ giảng đạo giảng thiền
cho bọn họ, lấy đâu ra thời gian kể chuyện? Mà tình cảnh hiện giờ, nếu đem
chuyện Phật tổ hay tu đạo ra nói thì thật tình quá là kỳ khôi.
“Việc đầu tiên Bàn Cổ tiên thần làm sau khi tỉnh giấc, chính là dùng rìu bổ
rời đất trời. Bấy giờ nối liền trời đất là một số quái thạch lởm chởm, sau khi bị
rìu thần chém vỡ tan tác chỉ có thể chìm vào lòng đất, vĩnh viễn không thể ngóc
đầu khỏi đó. Bàn Cổ tiên thần sau khi tách rời trời đất thì cảm thấy rất mệt nên
đã ngủ thiếp đi, thân xác của ngài và phàm giới hòa làm một thể, làm nên non
nước, huyết mạch hóa thành sông ngòi, hai mắt biến thành mặt trời và mặt
trăng.” Nhan Đạm dừng chút, nói tiếp: “Nhưng ta cảm thấy vô tội nhất trong
chuyện này chính là đám quái thạch nối liền trời đất, bọn họ chống giữ trời đất,
cuối cùng lại không thể không chìm vào lòng đất, vĩnh viễn không nhìn thấy
ánh mặt trời. Nhưng ai mà biết được chứ, nói không chừng những quái thạch đó
đã từng dốc cạn sức lực chống đỡ đất trời, tuy có xấu xí dị dạng một chút,
nhưng tấm lòng kia lại là thành tâm thật ý”.
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Ứng Uyên nhịn không nổi bật cười: “Nói năng nhăng cuội”. Hắn chậm rãi
chống người đứng dậy, bẵng đi một lúc mới bảo: “Theo như cách nói của ngươi,
Phù Lê thượng thần chẳng lại thành ra kẻ xấu chia uyên rẽ thúy rồi ư?”.
Nhan Đạm nhoẻn cười: “Chuyện cũ lâu lâu cũng phải đổi cách nhìn chút xíu
chứ”.
Ứng Uyên chầm chậm mở mắt, gương mặt hướng về phía nàng. Tuy mắt đối
phương đã không nhìn thấy nhưng Nhan Đạm lại có cảm giác cứ như đang bị
hắn nhìn chăm chăm, không khỏi có chút căng thẳng.
“Lần trước ngươi bảo, hiện giờ hoa sen đang lúc nở rộ, ta muốn đến ngắm
sen.”
Nhan Đạm cứng lưỡi. Hiện giờ sớm đã qua mùa hoa, nàng lần trước cũng chỉ
là buột miệng hứa hão mà thôi. Lúc này chỉ còn một ao sen tàn, đào đâu ra hoa
sen mà ngắm?
Nàng ngẫm nghĩ một lúc, miễn cưỡng gật đầu: “Người nếu muốn ngắm hoa,
thật ra cũng không khó”.
Khoảnh sân trống trải tĩnh mịch, một lư trầm đã thành tro vụn.
Nhan Đạm hai tay bê lư trầm khắc hình linh thú, lặng lẽ nhìn bóng người
đang đứng trước khung cửa sổ chạm trổ hoa văn. Nàng đã dần nghĩ thông suốt,
thời gian gần đây, bản thân rốt cuộc là bị gì.
Thật sự nói trắng ra, chẳng qua cũng chỉ là việc khiến người phiền não.
Tới tới lui lui, vẫn là chạy không khỏi một chữ ấy.
Ứng Uyên Quân đứng bên cửa sổ, đầu hơi ngẩng lên, rất nhanh đã nghe thấy
tiếng bước chân tha thướt cất lên sau lưng. Hắn vươn tay mò mẫm khung cửa,
không mấy linh hoạt xoay người lại: “Nhan Đạm?”.
Nhan Đạm bước lại gần chút, hương sen dìu dịu càng rõ rệt hơn giữa khoảnh
sân vắng tĩnh mịch: “Vốn ta cảm thấy hoa sen bên Dao Trì nở đẹp hơn, tiếc là
không thể dẫn người sang đó, may là Địa Nhai nơi này cũng có ao sen, tuy rằng
không được xum xuê um tùm...”. Gió hiu hiu nhẹ phớt, chiếc chuông gió treo
trên cửa sổ lại bắt đầu phát ra tiếng kêu leng keng, hòa quyện vào giọng nói của
nàng.
Ứng Uyên cười khẽ lắc đầu: “Có thể ngửi thấy mùi hương là đã đủ rồi”. Hắn
đan hai tay vào nhau gác trên bậu cửa, thấp giọng tiếp: “Giờ đây nghĩ lại, cảm
thấy ngươi nói rất phải. Tuy ta không nhìn thấy được, nhưng vẫn có thể lắng
nghe, chạm vào, dùng trái tim cảm nhận, hoàn toàn không nhất định phải tận
mắt nhìn thấy mới thưởng thức được”.
“Hoa nở trong ao sen này đa số đều có màu hồng nhạt, chỉ có đóa nằm sát
trong góc nhất là trắng như tuyết. Ta luôn cảm thấy hoa sen thì phải nở rộ một
mảng hồng rực mới đẹp, màu trắng đơn điệu quá... Ơ?” Nhan Đạm đang nói đến
đà hăng say thì bất chợt một bàn tay chìa sang, khẽ sượt qua mày mắt nàng.
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“Để ta sờ thử gương mặt ngươi một chút, ta muốn biết ngươi trong như thế
nào.” Những ngón tay thon dài tỉ mỉ sờ lần, khóe miệng cong lên thành một nụ
cười nhàn nhạt: “Nếu có một ngày ta nhìn thấy được trở lại, nhất định có thể tức
khắc nhận ra ngươi, sau đó...”.
Nhan Đạm lòng khẽ dậy sóng.
Hắn nói một cách chắc nịch đến vậy, cứ như không để nàng có cơ hội không
tin. Thật ra cho dù vĩnh viễn không thể nhìn thấy cũng chẳng hề gì, nàng vẫn sẽ
như hiện giờ bầu bạn cùng hắn, trò chuyện giải sầu.
Nàng sẽ làm đôi mắt của hắn.
Cứ vậy vài ngày trôi qua, Ứng Uyên Quân vẫn luôn ở trong phòng, có lúc
bận việc suy nghĩ, có khi chỉ là ngồi yên một chỗ.
Nhan Đạm lại lục được từ trong kho sách của Địa Nhai một quyển sách về
tộc Tứ diệp hạm đạm bọn họ. Nàng không cần đọc hết toàn bộ thì đã thấy được
phần mấu chốt nhất. Tứ diệp hạm đạm là chủng tộc có thể dùng làm được liệu
quý giá nhất từ thời thượng cổ đến nay, trái tim hạm đạm có thể chữa được
những bệnh vô phương cứu chữa.
Nhan Đạm ngẩn ra, mãi lâu sau mới đóng quyển sách vừa dày vừa nặng lại,
đặt lại vào phía trên cùng giá sách. Nếu muốn chữa khỏi đôi mắt cho Ứng Uyên
Quân, há chẳng phải hầm nàng lên xơi? Chung quy là Ứng Uyên Quân quan
trọng hay nàng một gốc sen tu vi không tới đâu quan trọng, nặng nhẹ đã quá rõ
ràng. Vị Lăng Hoa Nguyên Quân tinh thông y thuật nhất Thiên đình kia xem ra
cũng không lý nào không biết, may là ngài ấy có lòng nhân hậu, nếu không xác
nàng có lẽ đã nằm dài dưới đất từ lâu.
Vị Lăng Hoa Nguyên Quân chưa từng gặp mặt này, đúng là một người tâm
địa thiện lương.
Nhưng ý nghĩ này chưa kéo dài được bao lâu thì đã bị một câu nói của Ứng
Uyên Quân đập nát tan tành.
“Ta đương nhiên biết trái tim của tứ diệp hạm đạm có thể chữa lành đôi mắt
cho ta, Lăng Hoa Nguyên Quân ban đầu cũng có nhắc đến, nhưng ta không
đồng ý.” Hắn khẽ chau mày, “Nếu một đôi mắt phải dùng trái tim của một
người sống sờ sờ ra đổi, ta thà bản thân cứ như hiện giờ”.
Nhan Đạm toàn thân toát mồ hôi lạnh. Nàng lúc đầu khai tên Chỉ Tích tuy
khiến muội ấy đeo được cái tiên giai Chi tiên tử vào người, nhưng suýt chút nữa
nàng đã hại chết muội muội của mình. Nếu bấy giờ Ứng Uyên đồng ý, chỉ e
người bị moi tim chính là Chỉ Tích. Nàng suýt nữa đã phạm phải một sai lầm
nghiêm trọng.
Ứng Uyên thấy nàng không nói gì, dịu giọng xuống bảo: “Thật ra có nhìn
thấy hay không ta đã không còn để tâm, việc này sau này ngươi đừng nhắc đến
nữa, cũng đừng nói với ai khác”.
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Nhan Đạm bị một ngọn lửa chính nghĩa hiếm gặp thiêu phừng phừng từ đầu
xuống chân, vô cùng phẫn nộ: “Vị Lăng Hoa Nguyên Quân này đúng là chẳng
ra gì, thân là thượng tiên lại chỉ nghĩ đến việc xem mạng người như cỏ rác!”.
Ứng Uyên hơi lấy làm lạ: “Nguyên Quân chỉ là buột miệng nhắc đến mà
thôi, lại nói việc này cũng chẳng gây tổn hại gì đến ngươi, ngươi tức giận như
vậy làm gì?”.
Nhan Đạm cứng họng. Nàng thấy vẫn không nên nói sự thật cho đối phương
biết thì hơn.
Nhan Đạm đã rất lâu không cùng các tiên đồng tụ tập tán dóc, dù có ngẫu
nhiên bắt gặp cũng không còn như trước đây dừng lại xúm vào cùng buôn
chuyện, thế mới thấy nàng vẫn có khả năng được thăng làm thượng tiên.
Nàng về đến gian phòng phía sau Địa Nhai, trông thấy Ứng Uyên ngồi đấy,
không biết từ đâu tìm được một con dao nhỏ và khúc gỗ đàn đang mò mẫm đẽo
thứ gì đó, bèn hỏi: “Người đang đẽo gì vậy?”.
“Là người gỗ, đó là một món đồ của phàm giới.” Ứng Uyên Quân mỉm cười,
“Ta dạo trước hạ phàm xử lý công vụ, từng nhìn thấy một số nghệ nhân thủ
công đẽo qua. Khi ấy ta ước chừng cũng bằng tuổi với ngươi hiện giờ, cảm thấy
rất thú vị”.
Phàm giới?
Nhan Đạm từ lúc hiểu chuyện thì vẫn luôn ở trên Thiên đình, phàm giới với
nàng mà nói, thật sự là một nơi xa tít mù khơi: “Phàm giới là như thế nào vậy?”.
“Không nói chắc được, đại để cảm giác của mỗi người đều không giống
nhau. Ta ngày trước chưởng quản biến đổi vương triều của phàm giới, thế nên
thứ nhìn thấy được chính là bách tính giang sơn. Phàm giới, là một nơi vô cùng
náo nhiệt, tuổi thọ người phàm chỉ chưa đầy trăm năm ngắn ngủi. Có những
phàm nhân sống rất khổ sở, một số thì lại rất vui vẻ, so với Thiên đình không
giống nhau.”
Nhan Đạm chống má, nhìn hắn chầm chậm đẽo gọt khúc gỗ, miếng gỗ đàn
kia dần hiện ra hình người, tuy hình dáng có chút thô kệch, nhưng có thể nhìn ra
đây là một người gỗ đang mỉm cười với vẻ chất phác: “Không ngờ hình hài
người đẽo ra đẹp thật đó...” Hắn hiện giờ hoàn toàn không nhìn thấy, khắc đẽo
đồ vật chỉ có thể dựa vào cảm giác.
“Bấy giờ ta ở phàm giới buồn chán, đã học từ một vị sư phụ bên góc đường.
Hai mắt của vị sư phụ này... cũng không nhìn thấy.”
Nhan Đạm tức thì cảm thấy bản thân lỡ lời, lắp bắp: “Vậy, vậy người gỗ này
có thể cho ta được không?”.
Ứng Uyên mỉm cười, chìa người gỗ sang cho nàng: “Đương nhiên là được”.
Nhan Đạm nắm trong tay người gỗ đang cười chất phác, nhịn không nổi hỏi:
“Vậy những thứ khác người có đẽo được không?”.
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Ứng Uyên ngước mắt, khóe miệng khẽ cong lên: “Ngươi nói ra nghe thử
xem, nói không chừng ta có thể”.
“Lư trầm thì sao?”
Hắn thoáng ngẩn ra.
Nhan Đạm cũng cảm thấy bản thân đã quá đáng, bèn lập tức bảo: “Thật ra ta
chỉ buột miệng hỏi chơi vậy thôi, người cứ xem như chưa từng nghe thấy”.
Ứng Uyên gập các ngón tay vào khẽ chống trán, nhưng rồi vẫn mỉm cười
đáp: “Được thôi”. Hắn dừng chút, lại nói: “Thật ra ta sớm đã muốn hỏi, ngươi
dường như rất thích trầm hương?”.
“Làm người cũng phải có vài thú vui, lại nói ta chỉ có mỗi một thú vui này,
bấy nhiêu đem so với sở thích của Bạch Luyện Linh Quân đúng là chỉ như
chuột với voi”.
Ứng Uyên như nhớ đến kiểu phô trương bung lụa đủ màu tung hoa ngập lối
của Bạch Luyện Linh Quân, khóe miệng khẽ cong lên: “Lối phô trương của
Bạch Luyện Linh Quân quả thật có chút...”.
Nhan Đạm cầm một quyển sách đang đặt ở bên cạnh lên, tạm dùng làm quạt
nhấc cằm đối phương, học theo ngữ điệu của Bạch Luyện Linh Quân: “Tiểu tiên
nhà ngươi dáng vẻ không tồi, có muốn cùng bổn quân hồi phủ? Ngươi theo bổn
quân, nhất định sẽ không phải chịu thiệt thòi... Ngài ta lúc đó nói với ta vậy đó,
da gà da vịt rơi đầy cả đất, buồn nôn chết được”.
Ứng Uyên chìa tay sang lấy quyển sách trên tay nàng xuống, thoáng nhịn
không nổi phì cười: “Thế ngươi thích như thế nào? Ta đời này chỉ cần mỗi
nàng, bất kỳ ai khác đều không dây vào, như thế ư?”.
Nhan Đạm thình lình lui ra hai bước, tông vào chiếc ghế sau lưng, tim gan
bủn rủn run run giọng: “Ng-ng-người...”.
“Ta thế nào?”
Nàng sờ sờ má, đáp: “Câu nói này của người một khi ra khỏi miệng, đảm
bảo sẽ có tiên tử bất chấp phạm vào thiên quy theo người đến nơi cùng trời cuối
đất”.
Ứng Uyên chìa tay mò mẫm trên mặt bàn một lúc, chầm chậm đứng dậy:
“Bộ dạng hiện giờ của ta, đừng nói là cùng trời cuối đất, chỉ cần không tức khắc
bị dọa cho chạy mất đã là không tồi”. Hắn ngẫm qua, bình đạm tiếp: “Nhan
Đạm, cũng may ngươi đã không khiếp sợ”.
Nhan Đạm không biết phải đáp thế nào. Tướng mạo của hắn hiện giờ, quả là
chỉ có thể loáng thoáng tìm lại được vài đường nét hiện hữu ngày trước, nhưng
nàng trước nay chưa từng khiếp sợ, cứ như hắn vốn đã mang dáng vẻ thế này.
Dung nhan đẹp đẽ trên thế gian có những muôn vàn, nhưng Ứng Uyên thì chỉ có
một, cho dù dung mạo bị hủy, loại phong thái kia vẫn không hề sứt mẻ.
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Lư trầm đã đẽo xong.
Là dùng gỗ đàn hương đẽo thành, bên trong có lót một lớp đồng thiếc. Nhìn
kỹ sẽ thấy lư trầm này có hình dạng như một đóa sen, lá sen tinh xảo, hoa sen
khi nở khi tàn, sống động như thật.
Nhan Đạm sờ một cách nâng niu, không nhịn được hỏi: “Người định tặng nó
cho ta thật ư?”.
Ứng Uyên giơ tay khẽ chống trán, miệng mỉm cười đáp: “Thế nào, ngươi chê
à?”. Thấy hắn làm ra vẻ như sắp lấy lại, Nhan Đạm vội chìa tay sang níu lấy:
“Á, cho dù bây giờ người không tặng nữa ta cũng khiến người phải nhả ra cho
ta...”. Nàng trông thấy Ứng Uyên chìa tay sang, cố ý không tránh, để mấy ngón
tay của hắn vừa khéo chạm vào mu bàn tay mình.
Đối phương lại tức khắc rút tay về, im lặng không nói gì.
Chỉ là hơi ấm trong một khoảnh khắc, sau đó biến mất, hệt như chưa từng có
gì xảy ra.
Nhan Đạm ngẫm nghĩ, lên tiếng: “Vô công không nhận bỏng lộc, người
muốn thứ gì, chỉ cần đừng quá khó, ta có thể giúp người tìm về”.
“Ta muốn thứ gì ư?” Ứng Uyên cười khẽ, “Ta lại không phải là ngươi, cả
ngày thích hết cái này đến cái khác, không cố định gì cả”. Hắn không nhịn được
giơ tay vỗ nhẹ lên đầu nàng, vẻ ngạc nhiên bảo: “Ồ, ngươi gần đây cao lên một
chút này”.
Nhan Đạm rất phẫn nộ, tuy nàng biết Ứng Uyên nói vậy hoàn toàn không có
ác ý, nhưng lọt vào tai nghe vẫn cứ là mai mỉa lạ thường. Nàng rất hài lòng với
cơ thể hiện giờ của mình, trừ việc thi thoảng ôm lòng phiền muộn bản thân
không được cao: “Dù cho tiên giai của người có cao hơn nữa cũng đâu thể coi ta
như cún con, mèo nhỏ mà sờ tới sờ lui vậy chứ”.
Ứng Uyên vẫn mỉm cười: “Ừm... sờ thế này thấy rất thuận tay”.
Nhan Đạm im lặng một lúc, hơi dẩu môi bảo: “Vậy nếu tự người không nói
mình thích thứ gì thì ta sẽ chọn giúp người, tới lúc đó người mà có muốn thứ
khác cũng không còn cơ hội đâu”.
Nàng biết, thứ mình có thể cho đi không nhiều, thế nhưng có một thứ, nhất
định là thứ đối phương yêu thích.
Tuy bấy lâu nay Ứng Uyên Quân chưa từng nhắc đến, nhưng nàng biết rõ,
hắn thật ra không muốn sống cả đời trong bóng tối thế này.
Nàng đã lật xem qua khá nhiều sách, trái tim hạm đạm của tộc Tứ diệp hạm
đạm bọn họ có thể chữa khỏi bách bệnh, bao gồm cả đôi mắt của đối phương.
Chỉ cần nửa quả tim của nàng.
Dùng một lư trầm đổi lấy nửa quả tim, như thế cũng tốt.
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Ứng Uyên thấy nàng bỗng nhiên im bặt, hơi lấy làm lạ: “Nếu nhất quyết bắt
ta phải chọn, thế thì ngươi hãy ở lại cùng ta lâu thêm một chút, dù cho sau này
được thăng tiên giai không còn ở Địa Nhai nữa, vậy thi thoảng nhớ đến tìm ta
trò chuyện, thế là đủ rồi”. Ngón tay hắn quét qua lư trầm, hoa và lá sen tinh xảo
bên trên nhè nhẹ đu đưa, hoa nở hoa tàn, sống động như thật.
Nhan Đạm ngắm nhìn hoa sen thoắt nở thoắt tàn, chầm chậm gật đầu. Đối
phương không nhìn thấy cũng không hề gì, có khi hứa hẹn chẳng qua chỉ là một
câu nói, giữ trong lòng cũng chẳng có gì khác biệt.
Ứng Uyên cảm thấy Nhan Đạm mấy ngày gần đây rất kỳ quặc, thường
xuyên biến mất chẳng thấy tăm hơi, hỏi thì nàng cũng khác hẳn mọi ngày úp úp
mở mở. Hắn chưa từng hỏi sư phụ Nhan Đạm là ai, nhưng hẳn phải là một vị
tiên quân tu vi cao thâm nào đó, nếu không cũng đã chẳng gửi nàng đến Địa
Nhai. Hắn nhớ loáng thoáng trước nay Địa Nhai hiếm người lui tới, cũng chẳng
có tiên quân, tiên tử nào trông coi sách vở, ngày trước đều do Tử Hư Đế Quân
một tay gánh vác.
Sau tiên ma đại chiến, Tử Hư Đế Quân không thể trở về, vị trí của ngài vẫn
luôn để trống đến giờ.
Nhan Đạm chắc sẽ không ở cùng hắn bao lâu nữa.
Trận hỗn chiến giữa Thiên đình và tà thần kia, đã tách rời hoàn toàn quá khứ
và hiện tại của hắn. Hắn giờ đây chẳng qua chỉ đeo hờ trên người mẩu tiên hàm
Cửu Thần Đế Quân, tuy trước tiên hiệu lại thêm vào hai chữ Đông Cực để biểu
lộ tôn kính nhưng cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa.
Hắn mò mẫm đến bên giường, vừa đặt lưng xuống thì đã nghe thấy từ ngoài
truyền vào hai tiếng gõ cửa. Người đứng bên ngoài không đợi trả lời thì đã đẩy
cửa bước vào, dằn thấp giọng hỏi: “Người ngủ chưa?”.
Quả nhiên là Nhan Đạm. Cũng phải, nơi này ngoài nàng ra còn có ai?
Ứng Uyên chống nửa bên người dậy, miệng mỉm cười đáp: “Cho dù đã ngủ
cũng bị ngươi làm cho thức giấc rồi”. Hắn nghe tiếng nàng rón rén tiến lại gần
giường, từ khi mắt không nhìn thấy, thính và xúc giác đều trở nên nhạy bén
khác thường, hắn thậm chí có thể ngửi thấy trên người nàng có một mùi hương
dìu dịu khác với mọi ngày.
“Vậy ta có vài việc muốn hỏi người, người nếu muốn thì trả lời ta, khi nào
thấy mệt rồi thì cứ tự nhiên ngủ là được.”
Đây là đang làm gì thế này? Ứng Uyên khẽ nhíu mày, những vẫn theo lời
nàng nằm xuống: “Ngươi muốn hỏi ta việc gì?”.
“Ta xem qua rất nhiều sách, bên trong đều không hề nhắc đến huyết điêu.
Huyết điêu nếu đã lợi hại đến thế, mọi người cuối cùng làm thế nào xử lý
chúng?”
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“Khi chúng ta và tà thần mới vừa khai chiến, quả là bọn họ luôn giành phần
thắng. Huyết điêu là do máu của tà thần hóa thành, vốn không hề có tri giác, khi
ngươi nấp vào giữa những vách đá, bọn chúng sẽ chỉ biết ở bên ngoài tông đầu
vào.” Ứng Uyên nghĩ ngợi một lúc, chợt cười tự giễu, “Nếu như sớm chút phát
hiện, cũng sẽ không ra nông nỗi...”.
“Thế ở ma cảnh còn có thứ gì quái đị nữa không?”
“Ừm, quái dị à... Có lẽ là lửng mặt người, mang trên mình một gương mặt
người, thứ này ngươi nhất định chẳng thích nhìn đâu.”
“Nếu mắt của người có thể sáng lại, người sẽ muốn làm gì?”
Ứng Uyên chỉ nghĩ nàng đang nói đùa, bèn mỉm cười đáp: “Loại việc này ta
nghĩ cũng không dám nghĩ, chi bằng ngươi nghĩ giúp ta?”. Nhan Đạm suốt buổi
nằm úp người bên giường, nói toàn những chuyện vụn vặt với hắn, nói đến về
sau cũng chẳng nhớ nổi mình rốt cuộc đã nói những gì, từ từ mất đi ý thức.
Hắn chìm trong cơn buồn ngủ, bỗng cảm thấy trước mắt có bạch quang lóe
qua, rồi mọi thứ lại trở về tăm tối.
Tĩnh lặng như nước.
Nhan Đạm khẽ khép cửa phòng lại, ra khỏi Địa Nhai Cung, chợt thấy đại sư
huynh Đàm Trác đứng ở bên ngoài với cơ mặt căng cứng, đang nhíu mày nhìn
mình không nói không rằng. Nàng sờ sờ má, có phải hiện giờ mặt mình đã trắng
bệch như thây quỷ hay không, nàng khẽ cất tiếng hỏi: “Đại sư huynh, sao huynh
không vào trong?”.
Đàm Trác đằng hắng vài tiếng, đáp gọn: “Nơi này ta không thể vào”. Dừng
chút, lại tiếp: “Nhan Đạm, muội có biết trộm tiên linh thảo là đại tội phạm vào
thiên quy của Thiên đình, phải lên Thiên Hình Đài không?”.
Nhan Đạm đương nhiên biết rõ, nhưng ngoại trừ cách này, nàng làm thế nào
có thể sau khi móc nửa quả tim mà vẫn còn hơi tàn để dùng tiên pháp, càng
không nói đến gắng gượng đi lại. Đàm Trác sư huynh trông coi tiên linh thảo
trên núi Thiên Trì, lại để nàng lén lấy trộm một ngọn, không cần động não cũng
biết huynh ấy hiện giờ nhất định rất tức giận.
Nàng chỉ có thể áy náy nhìn đại sư huynh cười cười. Nàng hiện giờ đau đến
chết đi sống lại, còn đang cố gồng mình gắng gượng, đối phương nói gì nàng
dường như cũng nghe không rõ, chỉ vô thức nhìn bờ môi huynh ấy mở ra khép
lại. Nàng thậm chí không biết bạn thân phải đi đâu, dường như đã đến một nơi
hoàn toàn xa lạ.
Nơi đó, nàng theo bản năng cảm thấy không thích.
“Đã đến Thiên Hình Đài rồi...”
“Ta sẽ không mang việc này kể với sư phụ lão nhân gia người, muội sau này
phải biết tuân thủ quy tắc một chút.”
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“Giờ ta sẽ nhốt muội lại bên trên, ba ngày sau mới có thể thả muội xuống.”
“Vẫn là hướng mặt xuống dưới đỡ hơn, ít ra... không cần nhìn thiên lôi...”
Nhan Đạm vâng lời làm theo. Nàng cảm giác được sư huynh chuẩn bị rời
khỏi, muốn vươn tay sang níu lấy nhưng lại chỉ nắm trúng khoảng không. Đàm
Trác dừng bước, trầm giọng hỏi: “Muội còn điều gì muốn nói với ta?”.
Nhan Đạm nghĩ ngợi giây lát, rồi bảo: “Sư huynh, huynh nói với Chỉ Tích,
bảo muội ấy đón Ứng Uyên Quân về đi, ngài ấy hiện giờ đã gần hồi phục rồi”.
Nàng không dám quả quyết nửa quả tim kia của mình nhất định có tác dụng,
nếu không khởi được, nàng cũng không thể quay về, thế thì để Chỉ Tích thay
nàng trông nom vậy.
Đàm Trác nhìn nàng một lúc, dường như không ngờ được đến lúc này mà
nàng còn có thể nghĩ đến những việc khác, mãi lâu sau mới buông tiếng thở dài:
“Được rồi, ta sẽ về nói lại với Chỉ Tích. Ta nghe người khác bảo thiên hình hai
ngày đầu là đau đớn nhất, tự thân muội cũng nên bảo trọng”.
Nhan Đạm gật đầu, nàng từ sớm đã biết đại sư huynh là người tốt, tính tình
điềm tĩnh đáng tin cậy, việc gì phó thác cho huynh ấy nhất định sẽ được xử lý
ổn thỏa, kỳ lạ vì sao sư phụ lại không mấy thích đại sư huynh nhỉ?
Nàng nằm im đợi ba ngày trôi qua. Ban đầu dám trộm tiên linh thảo, nàng
cũng đã liệu tới việc mình bị phát hiện, sau đó sẽ phải lên Thiên Hình Đài. Việc
đã làm, nói mình không thể chấp nhận thứ hậu quả này thật không khỏi có phần
vô trách nhiệm. Bên tai thình lình vang lên một tiếng sấm rền, nàng chỉ nghe
thấy tiếng xích sắt trói trên người mình loảng xoảng vang lên, trên lưng một hồi
tê dại, một cơn đau âm ỉ, bỏng rát chầm chậm lan ra, loại đau đớn này dường
như hoàn toàn không thua nỗi đau khi móc nửa quả tim mình.
Nhan Đạm gập các ngón tay lại, dùng sức nắm chặt bề mặt thô ráp của Thiên
Hình Đài, trước mắt lại như hiện lên cảnh tượng người ấy ngồi bên bàn, từng
chút từng chút một chầm chậm mò mẫm đẽo gọt một lư trầm, thậm chí sống
động đến cả nét cười như có như không bên khóe môi cũng trông thấy rõ như in.
Nàng nhìn thấy rất rõ ràng. Từ đầu chí cuối, nàng đều vô cùng tỉnh táo...
Ứng Uyên chầm chậm mở mắt.
Hắn rõ ràng biết làm thế này hoàn toàn vô hiệu, mỗi một ngày đều như nhau.
Chỉ là hôm nay dường như có chút không giống mọi ngày. Những tia sáng
đầu tiên rọi vào mắt chói đến khiến hắn phải dùng sức nhắm chặt hai mắt lại, rồi
mới từ từ mở ra. Trước mắt là rèm giường màu xanh nhạt, bên trên có đính
những sợi tua rua mảnh dẻ, tuy đã sờ qua rất nhiều lần, nhưng trước nay chưa
từng nghĩ đến có thể tận mắt nhìn thấy một cách chân thực.
“Đế tọa...” Lục Cảnh tiến đến trước hai bước, cúi người hành lễ, “Đế tọa,
người vẫn ổn chứ ạ?”.
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Ứng Uyên chống người nhổm dậy, ngẩng đầu nhìn lên, thấy đứng sau lưng
Lục Cảnh là Chưởng Đăng, Chưởng Thư tiên tử, khẽ gật đầu lấy lệ đáp: “Ta vẫn
ổn, Lục Cảnh vết thương của ngươi cũng khỏi rồi chứ?”. Hắn cũng không rõ
mình đang tìm ai, chỉ cảm thấy người muốn nhìn thấy nhất lại không hề có mặt
ở đây.
Lục Cảnh lại hành lễ lượt nữa: “Hồi bẩm đế tọa, đã khỏi hẳn rồi”.
Ứng Uyên đi lướt qua vai Lục Cảnh, vừa lúc giao mắt với Chi tiên tử Chỉ
Tích, ngần ngừ chốc lát rồi hỏi: “Các ngươi sao lại sang đến Địa Nhai?”.
“Là Chỉ Tích tự ý quyết định, bảo mọi người sang chuyến này, đế tọa người
nếu muốn trách tội thì chỉ cần trách một mình Chỉ Tích.” Nàng khẽ cúi đầu,
chiếc cổ yêu kiều duyên dáng, gương mặt thanh tú, khiến người ta bất chợt sản
sinh không ít cảm tình.
Ứng Uyên đột ngột nhớ ra, Lăng Hoa Nguyên Quân từng nói muốn khiến
mắt hắn sáng lại thì cần Chi tiên tử phải moi tim. Hắn giờ đây đã có thể nhìn
thấy, há còn không phải...
Ứng Uyên nhắm hai mắt lại, chỉ cảm thấy trong mắt nhức nhối.
Sao hắn lại có thể chiếm dụng thứ vốn không thuộc về bản thân?
“Đế tọa nay đã hồi phục, chi bằng sớm ngày trở về Diễn Hư Cung, công vụ
của phàm giới cũng còn dở dang không ít.” Lục Cảnh khẽ nói.
Ứng Uyên “ừm” một tiếng, vào lúc ngoái đầu trông thấy lư trầm mình tự tay
đẽo được đặt trên bậu cửa sổ, còn đang bận tỏa khói xanh lượn lờ, dải khói nhẹ
kia bị gió thổi qua, rất nhanh đã không còn tăm tích.
Ghi chú:
1. Nghĩa đen: Cắt tay áo. Từ dùng ám chỉ đồng tính nam, xuất phát từ điển
cố về Hán Ai Đế và Đổng Hiền: Hán Ai Đế Lưu Hân rất sủng ái Đổng Hiền, hai
người quấn quít như hình với bóng, có lần Ai Đế thức dậy thấy tay áo bị Đổng
Hiền đè lên, sợ kéo tay làm người thương tỉnh giấc, bèn dùng dao cắt tay áo.
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