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N

han Đạm bị đánh thức bởi tiếng vàng anh lảnh lót ngoài cửa sổ. Nàng

bật dậy như lò xo. Đêm qua dường như nàng đã chiêm bao một giấc mơ rất kỳ
lạ, trong mơ nàng ở cạnh Diễn bích đan nhưng mãi vẫn không dám chìa tay ra
lấy.
Mất giây lát để tỉnh hẳn ra, Nhan Đạm phải gọi là thất đảm kinh hồn. Đêm
qua Dư Mặc sơn chủ bảo nàng xem chừng giờ gọi người dậy, thế mà nàng lại lo
ngoảnh mông ngủ khò mất. Nàng khẽ nhúc nhích, một chiếc chăn vừa mềm vừa
xốp tuột khỏi người, lại xoay đầu nhìn mọi thứ xung quanh, mồ hôi lạnh túa ra
như tắm.
Nàng không những đã ngủ quên, mà khi thức dậy còn đã bay sang nằm trên
giường sơn chủ. Việc này không khỏi có phân giật gân.
Nàng kéo chăn ra, chỉ thấy giường trong hoàn toàn phẳng phiu, xem chừng
không có ai vừa nằm qua.
Dư Mặc sơn chủ đâu rồi?
Nhan Đạm dọn giường xong xuôi thì nhìn thấy chiếc hộp gấm đựng Diễn
bích đan được đặt tùy tiện trên bàn, bụng rất muốn lấy nhưng cuối cùng vẫn
không ra tay. Bây giờ mà lấy thì chẳng khác nào bảo với sơn chủ vật là do nàng
cuỗm mất.
Cả ngày trời Nhan Đạm cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ.
Bách Linh mở nắp lư trầm nhìn vào trong, cười nói: “Cũng tại ta quên không
dặn, thứ trầm hương này có tác dụng giúp dễ ngủ, đốt quá nhiều sẽ không khác
gì mê hương, chỉ cần một mẩu bằng móng tay là đủ, nàng xem đã đốt hết nhiều
thế này. Cũng may nàng có mở cửa sổ thông gió, nếu không ngủ liền mười ngày
nửa tháng cũng chưa dậy nổi”.
Nhưng Nhan Đạm biết cửa sổ vốn được đóng kín, đương nhiên người mở
cũng không phải nàng.
Nhan Đạm thở ra một hơi. Thảo nào tối qua nàng không cưỡng được mà ngủ
thiếp đi, hóa ra là do chỗ trầm hương này.
“Dư Mặc sơn chủ đi đâu rồi?”
“Nàng chưa biết sao, sơn chủ người gần đây bị thương còn chưa bình phục
nên thường xuyên vào núi, tối đến thể nào cũng về một chuyến.”
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Nhan Đạm cảm thấy vô cùng buồn rầu. Sơn chủ bỏ đi thật phóng khoáng
thật hào sảng, nàng thì phải ngồi đây mặt đối mặt với Diễn bích đan, chỉ có thể
gọi là cực hình. Xem ra Dư Mặc sơn chủ không coi trọng gì mấy viên đan này,
nàng phải nghĩ cách gì lấy lòng người, rồi trong lúc vui vẻ nói không chừng sơn
chủ sẽ chọn thứ gì đó thưởng cho nàng, khi đó có thể danh chính ngôn thuận lấy
được đồ vật vào tay.
Nhưng phải làm sao lấy lòng sơn chủ cho khéo không để bị lộ tẩy đây?
Tộc trưởng nịnh bợ phải gọi là quá lộ liễu, xem chừng kết quả cũng chẳng
tới đâu, nàng phải làm sao cho thật tài tình thật kín đáo mới được.
Sư tôn Nhan Đạm là thượng tiên rất lợi hại trên Cửu Trùng Thiên, thích nghe
những lời có cánh.
Nàng từng có dạo sống cùng người phàm, tên Hoa Hàm Cảnh bình thường
chẳng vác bộ mặt tươi tỉnh ra tiếp được ai nhưng khi nghe nàng tâng bốc mặt
mày cũng giãn ra một hai phần.
Thế yêu thì sao?
Lúc đi ngang dãy hành lang nối liền các khu phòng, Nhan Đạm tình cờ bắt
gặp Tử Lân sơn chủ đang mặt mày hầm hầm vẻ rất nghiêm nghị ngược chiều đi
tới, bèn lập tức nở một nụ cười mua chuộc lòng người: “Tử Lân sơn chủ, người
hôm nay đúng là thần thái ngời ngời, anh tuấn phi phàm”.
Tử Lân vốn đang mặt mày u ám nhoẻn môi cười đáp trả nàng.
Nhan Đạm không ngừng phấn đấu, tận dụng thời cơ bồi thêm câu: “Tử Lân
sơn chủ người cười lên thật là đẹp”.
Tử Lân sắc mặt hồng hào đi lướt qua nàng, sau lưng dường như có một vầng
mặt trời đỏ nhô lên, hào quang rạng xa tám thước.
Nhan Đạm bụng nghĩ, mấy lời có cánh với yêu mà nói, quả nhiên cũng có
tác dụng.
Nàng rẽ một khúc ngoặt, ra đến hậu hoa viên thì thấy Dư Mặc đang ngồi tựa
người trên băng ghế quý phi dưới gốc hòe già, y phục không mấy chỉnh tề mà
có phần xộc xệch, một tay gác gối, tay còn lại đang cầm một quyển sách đọc.
Nghe tiếng chân hắn chỉ ngẩng đầu liếc qua, rồi lại cúi xuống đọc tiếp.
Tiến sang chỗ hắn, Nhan Đạm lòng rất ngập ngừng: Làm sao để bắt chuyện
được với đối phương đây? Nếu đứng trước mặt thì há chẳng phải là từ trên cao
ném ánh nhìn xuống, vậy thất lễ quá. Nhưng nếu như ngồi chồm hỗm bên ghế
quý phi thì tư thế hơi bị khó coi. Ngẫm tới nghĩ lui, rốt cuộc nàng cảm thấy bản
thân hiện giờ tốt xấu gì cũng mang danh hão là thị thiếp của sơn chủ, biểu hiện
thân mật một tí cũng là lẽ thường.
Nàng nhắm chuẩn xong vị trí, xoay người nhẹ nhàng ngồi xuống. Vốn theo
hình dung trong đầu Nhan Đạm thì nàng sẽ ngồi ngay cạnh Dư Mặc, lát nữa bất
luận là hắn muốn ôm eo nàng hay nàng nép vào lòng hắn như chú chim nhỏ đều
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sẽ dễ như trở bàn tay. Dè đâu ngay trước khi nàng kịp đặt mông xuống, Dư Mặc
đã đột ngột đổi tư thế, ngồi lại ngay ngắn đường hoàng, thế là giữa hai người
lập tức hình thành một khoảng cách đủ nhét vừa thêm một người nữa.
Nhan Đạm ngẩn tò te. Vừa mở màn đã không thuận lợi nhưng nàng đã dốc
túi đặt cược, nhất định phải làm sao cho mười phân vẹn mười, chút vấp váp
mọn không thèm đếm xỉa. Mặt không biến sắc, nàng nhích một chút về phía Dư
Mặc, thấy hắn không phản ứng gì, bèn nhích gần thêm chút nữa.
Dư Mặc đặt sách xuống, dùng một ánh mắt điềm nhiên nhìn nàng.
Nhan Đạm hít mạnh một hơi, nghiến răng kéo lấy tay Dư Mặc, cứng nhắc
mở miệng: “Sơn chủ, người đang đọc sách gì vậy?”.
Dư Mặc không thốt nửa lời, lật bìa sách cho nàng xem.
Trên trang bìa màu lam nhạt là bốn chữ viết bằng chữ Lệ, Phục Hi thuật số.
Nhan Đạm vốn còn tính mượn quyển sách hắn đang đọc thể hiện một chút
học thức của bản thân, tiện thể lấy đó mào đầu câu chuyện. Nhưng vừa nhìn
thấy dòng chữ ngoài bìa thì nàng đã ngay lập tức ỉu xìu. Phục Hi thuật số là
môn học vấn rất cao thâm, trước đây nàng từng không dưới một lần định ngồi
vào bàn học thử, kết quả lần nào lần nấy cũng đều lật không hết nổi một trang.
“Sơn chủ người đúng là bác học đa tài.”
Dư Mặc để mặc cho nàng níu lấy tay mình, nửa cười nửa không: “Vậy sao?”.
Nhan Đạm vội đáp: “Đúng vậy đúng vậy, sơn chủ không những bác học đa
tài, tướng mạo lại còn rất điển trai”. Câu này vừa ra khỏi miệng thì cảm giác
ngượng mồm trước đó cũng tiêu tan hết, nàng lưu loát tiếp luôn: “Tiếc là Nhan
Đạm không thấy sơn chủ người cười mấy...”.
Dư Mặc khẽ nhướng mày: “Ngươi muốn thấy ta cười?”.
Thấy chủ đề cuộc thoại đã rẽ vào đúng hướng, nàng liền cười mỉm đáp:
“Người cười thì nói lên tâm tình đang rất tốt, vậy Nhan Đạm trong lòng dĩ nhiên
cũng vì sơn chủ vui mà vui lây rồi”.
Dư Mặc nhìn nàng một lúc, nhoẻn môi cười: “Ngươi cũng thật biết nói
chuyện”.
Nhan Đạm tức khắc đáp: “Đâu có đâu có, đây toàn bộ đều là lời từ tâm can
Nhan Đạm mà”.
“Vậy theo ngươi thấy, ta là người như thế nào?”
“Sơn chủ đại nhân vừa đẹp trai vừa thông minh, tu vi lại thâm hậu, tính khí
điềm tĩnh hòa, không ra vẻ bề trên, rất dễ gần...” Nàng chẳng có tâm trí đâu để ý
xem Dư Mặc có những ưu điểm này không, phàm thứ có thể nghĩ ra đều liệt kê
tuốt, nhiệt liệt tâng bốc đối phương thành một yêu tinh anh minh thần vũ trên
trời dưới đất có một không hai.
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Đợi nàng nói dứt, Dư Mặc rút tay về: “Nhan Đạm, nếu những lời tâng bốc
này ngươi đã nói xong, phiền ngươi giúp ta pha một tách trà mang sang đây, nhà
bếp ở trước mặt rẽ trái”.
Nhan Đạm nhận ra, chỉ dựa vào vài lời nói ngọt mà muốn lấy lòng đối
phương, đó là điều không thể.
Nàng đã làm một việc ngu xuẩn.
Nhan Đạm quyết định đi thỉnh giáo Bách Linh.
“Bách Linh, tỷ nói xem sơn chủ thích nhất là thứ gì?”
“Ừm... Hình như không đặc biệt thích thứ gì thì phải.”
“Vậy tỷ có nhớ trước giờ có thứ gì sơn chủ nhìn thấy mà khiến tâm trạng đặc
biệt vui vẻ không?”
Bách Linh chau mày nhớ lại một lúc, bảo: “Có một lần người ra ngoài xem
tuồng, xem liên tục mấy ngày liền, chắc cũng có thể coi là một sở thích...”.
Nhan Đạm chân tay mềm nhũn: Dư Mặc thích nghe tuồng hát, nàng đâu thể
nào dùng yêu thuật biến ra gánh hát diễn cho hắn xem. Còn nếu bắt bản thân
nàng xong pha ra trận thì thôi miễn đi, mắc công nàng hát quá khó nghe chọc
cho đối phương nổi đóa.
“A, ta nhớ rồi, ao cá sau hậu hoa viên là của sơn chủ nuôi, giờ Dậu ngày nào
người cũng ra cho cá ăn, nhưng cái này xem ra là thói quen thì đúng hơn.”
Bất luận là sở thích hay thói quen, tóm lại đây chính là cơ hội ngàn năm có
một.
Nhan Đạm lòng đầy mãn nguyện bưng một hũ thức ăn cho cá, canh giờ đứng
sẵn bên ao đợi Dư Mặc đi ngang. Giờ Dậu kém một chút, nàng bắt đầu rải thức
ăn xuống ao, đám cá nhỏ trong ao con nào con nấy quẫy đuôi bơi tới giành nhau
đớp mồi.
Lúc Dư Mặc tới nơi, hũ thức ăn trên tay Nhan Đạm đã vơi hết nửa, con cá
giành ăn hăng nhất ao đang ngửa bụng lên trời chậm chạp lật mình lại. Dư Mặc
chìa tay, con cá vừa ăn no trương bụng xoạch cái từ trong ao bay ra đáp xuống
tay hắn. Hắn kẹp lấy con cá, đôi mắt đen sâu hun hút liếc nhìn Nhan Đạm, tay
bóp nhẹ, con cá kia lập tức nôn sạch không sót một miếng chỗ thức ăn vừa đớp.
Nhan Đạm rất tự biết thân biết phận, rón rén từ từ lùi ra sau.
Dư Mặc bước tới cạnh ao sen, ném con cá vừa nôn xong xuôi trở vào, con cá
vừa xuống nước thì đã lập tức hoạt bát bơi khỏi. Hắn chắp hai tay sau lưng, bình
đạm cất giọng gọi: “Nhan Đạm”.
Nhan Đạm đang định xoay người tháo chạy thì bị giọng nói này làm cho bất
động tại thỗ. Nàng lúng túng mở miệng: “Sơn chủ, người gọi Nhan Đạm?”.
Dư Mặc ngữ khí bình đạm vô cùng: “Bầy cá ở đây, sau này ngươi không cần
đến cho ăn nữa”.
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Liên tục làm ra hai việc ngu xuẩn, nàng đã không thể nào ngóc đầu dậy, chỉ
cúi gằm mặt lí nhí: “Dạ, Nhan Đạm biết rồi”.
Hố liền hai vố như vậy, cho dù da mặt Nhan Đạm có dày hơn nữa cũng chịu
không nổi.
Nàng có chút ngao ngán nghĩ, cứ tiếp tục thế này chi bằng bỏ cuộc cho rồi,
cho dù thật sự phải trở thành một hoa tình người đầy thi ban thì chắc cũng cần
một thời gian rất lâu nữa, trong thời gian đó nói không chừng sẽ có chuyển biến
mới. Suy cho cùng thì, nàng cũng chỉ vì có chút ham hố viên Diễn bích đan kia
mà thôi.
Đến ngày thứ ba, trong lúc đi ngang nhà bếp, nàng thấy Bách Linh đang cầm
quạt quạt lò, một mùi thuốc nồng nặc xộc vào mũi...
Nhan Đạm dừng bước, lấy làm lạ hỏi: “Bách Linh, đang nấu gì vậy?”.
Bách Linh bịt mũi đứng dậy: “Là thuốc của Dư Mặc sơn chủ, tuy đều là các
loại thuốc rất bổ nhưng mùi thì đúng là khó ngửi”.
Nhan Đạm nhớ lại tình trạng mình trông thấy mấy ngày nay của Dư Mặc,
càng lấy làm lạ: “Nhưng nhìn sơn chủ đâu có vẻ ốm đau gì, không lẽ vết thương
của người vẫn chưa khỏi à?”.
Bách Linh thở dài: “Việc này, ta không thể tùy tiện nói với nàng”.
Nhan Đạm sóng mắt đảo nhẹ, chợt nhớ Nguyên Đan từng bảo Bách Linh ưa
buôn chuyện chẳng giữ kín được việc gì, bèn tỉnh rụi bảo: “Đã là bí mật, vậy
thôi đừng kể ta nghe làm gì.”
Bách Linh lấy làm lạ nhìn nàng: “Nàng không tò mò ư?”.
Nàng làm ra vẻ chẳng buồn để tâm: “Đây là việc riêng của sơn chủ mà, ta
biết hay không thật ra cũng không quan trọng. Bách Linh tỷ không cần nói cho
muội biết đâu”.
Bách Linh cúi đầu quạt quạt, được một lúc lại hoài nghi liếc mắt nhìn nàng.
Nhan Đạm trong bụng buồn cười, giơ tay sờ sờ má, giả vờ hỏi: “Mặt ta dính gì
hả?”. Bách Linh lắc đầu lại cúi xuống, chẳng mấy chốc sau thì thật tình nhịn
không nổi nữa, dằn thấp giọng nói nhỏ với nàng: “Ta nói rồi nàng cứ xem như
chưa từng nghe thấy cũng đừng đi kể cho người khác nghe, thật ra thì...”.
Nhan Đạm ngồi chồm hỗm cạnh Bách Linh, khẩn thiết ngắt ngang: “Tỷ
không cần khó xử vậy đâu, thật sự không cần cho ta biết mà”.
“Ta nói nàng cứ nghe là được rồi. Sơn chủ đợt này ra ngoài không biết làm
sao bị trọng thương, đến hình người cũng giữ không nổi, rất nhiều lúc chỉ có thể
hóa về nguyên hình. Nàng đừng nhìn người giống như không có việc gì, thật ra
sơn chủ nội đi vài bước thôi cũng đã rất mệt.” Bách Linh vừa mở miệng thì đã
tuôn liền một tràng, “Nghe nói là vì dị nhãn nên mới bị thương... Nàng có biết
dị nhãn không? Nghe đồn đó là bảo vật tích tụ tinh hoa đất trời, sơn chủ mang
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nó bên người đã lâu lắm rồi, đột nhiên bị một hoa tinh cướp mất, hoa tinh kia
vừa lấy được dị nhãn thì không biết làm thế nào tu vi tăng đáng kể, nhưng vẫn
khộng phải là đối thủ của sơn chủ. Nhưng sơn chủ số quá xui xẻo, cuối cùng
ngược lại còn bị thương...”.
“Đến hình người cũng giữ không nổi, nghiêm trọng vậy sao?” Nhan Đạm
vừa chống má vừa nói. “Vậy chân thân của Dư Mặc sơn chủ là gì?”
Bách Linh nhìn nàng thâm thúy: “Làm sao ta biết được? Yêu tinh chúng ta
không thể tiết lộ chân thân cho người ngoài biết, không phải đến cái này nàng
cũng không biết đó chứ? Thêm nữa, tu vi của sơn chủ cao như vậy, người đã
không muốn cho ta thấy, ta đời nào lại nhìn ra được chân thân của người?”.
Nhan Đạm là một hoa tinh nửa mùa, chuyện này trước nay tộc trưởng chưa
từng nói với nàng, nàng đương nhiên là không biết. Quả thật trước đó nàng có ý
định xem thử chân thân của Dư Mặc là thứ gì, nhưng lần nào cũng nhìn không
ra, hóa ra là vì tu vi của đối phương cao hơn nàng. Thế nhưng khi nhìn Tử Lân,
nàng có thể lờ mờ trông thấy thứ gì đó tròn tròn màu vàng đất, là thứ gì vậy
nhỉ?
Mà chuyện này tạm gác sang bên cái đã. Dư Mặc sơn chủ bị thương, cần
phải điều dưỡng cơ thể mới được. Chỗ thuốc đun trong nồi đất dù bổ hơn nữa
thì cũng là thuốc, nhất định rất khó uống.
Thật ra nàng có thể học hầm canh cho sơn chủ uống, làm thế vừa là tấm lòng
của nàng, lại vừa có thể đường đường chính chính thể hiện với người, so với hai
việc ngu xuẩn trước đó phải nói là có ích hơn nhiều.
Lưu lạc phàm giới bấy lâu, ấy vậy mà Nhan Đạm chưa từng học qua cách
nấu nướng. Đại để cũng do ấn tượng ban đầu hằn dấu quá sâu, khiến mọi người
trong gánh hát cứ cho rằng nàng là con nhà phú quý gì đấy, chẳng bao giờ giao
cho những việc như nhóm lửa nấu cơm, sợ nàng một phút bất cẩn thiêu rụi cả
nhà bếp.
Vậy nên giờ này nàng phải đầu tro mặt nhọ nhóm lửa nấu canh. Nàng đã đặt
biệt thỉnh giáo Bách Linh, hỏi rõ từng ly từng tí cách làm món canh gà lôi hâm
nhân sâm. Hôm qua nàng để ý thấy sơn chủ ăn uống rất thanh đạm, trông chẳng
có chút thưởng thức nào, cảm thấy nên thêm ít thịt thà vào bữa ăn.
Nhan Đạm rửa sạch hết nhân sâm, gà lôi, mộc nhĩ, đứng túc trực bên bếp lò.
Lần đầu xuống bếp tay chân lập cập vừa sợ hầm quá lửa nát bét cả nồi canh, lại
sợ lửa chưa tới món canh không được ngon miệng. Đợi khi gần chín, vì chẳng
biết liều lượng thế nào, nàng bỏ muối vào từng ít một, lòng cứ nơm nớp sợ lỡ
tay cho quá đà, thành quả sắp ra lò sẽ trong chớp mắt đổ xuống sông xuống
biển.
Nhan Đạm nếm thử một hớp canh, lòng tức thì thông suốt một việc: Ông trời
nhất định là công bằng, tuy nàng đối với âm luật nửa nốt không thông nhưng tay
nghề bếp núc vừa học là biết, bù qua bù lại không sợ lỗ. Thật ra nàng còn cảm
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thấy bản thân có lời, mấy thứ gảy đàn gì đó đặt trong thời bình còn được, chứ
thực tế thì thua xa biết nấu nướng.
Nàng tự xét bản thân là một yêu tinh rất thực tế.
Nhan Đạm hớn hở bưng canh đi tìm Dư Mặc. Hắn bấy giờ đang ngồi trên
băng ghế ngoài thư phòng lim dim, thấy nàng tiến sang thì sắc mặt có phần
phức tạp.
Nhan Đạm chợt nhớ đến những việc ngu xuẩn mình đã làm, trong lòng có
chút do dự, nhưng vừa lia mắt tới chiếc nồi đất đựng canh trên tay thì quyết tâm
tức thì dâng cao: “Sơn chủ…”.
Dư Mặc chống người dậy, thuận tay chỉnh ngay ngắn lại áo choàng: “Thế
nào?”.
“Sơn chủ, Nhan Đạm có nấu canh cho người này, người nếm thử một ngụm
nhé?”
Dư Mặc nhìn nàng, lại nhìn nồi đất trên tay nàng: “Ngươi lần đầu xuống
bếp?”.
Nhan Đạm cười rạng rỡ: “Dạ phải, Nhan Đạm còn là lần đầu nấu canh, cốt
cũng là để sơn chủ nếm thử đấy ạ”.
Dư Mặc khẽ đằng hắng: “Vậy à...”. Lát sau thì ngồi thẳng dậy, bảo: “Vậy để
ta nếm thử xem sao”.
Nhan Đạm lập tức đổ một bát canh trao tận tay hắn. Dư Mặc dùng muỗng
múc một ít, ngập ngừng nửa buổi mới đưa lên miệng, lại mãi lâu sau mới khẽ
gật đầu: “Không tệ”.
Nhan Đạm bụng không khỏi nghĩ, trông thái độ hắn thế này, chắc không phải
nghĩ nàng lần đầu xuống bếp chắc chắn sẽ cho ra một mẻ canh khó nuốt nên
mới làm vẻ bi tráng vậy chứ? Nàng không vui dẩu dẩu môi, miệng lẩm bẩm:
“Lần đầu nấu cũng cho ra lò một món ngon lành được mà, có ai quy định là
nhất định sẽ khó nuốt đâu?”.
Dư Mặc chìa tay véo nhẹ lên mũi nàng: “Lầm bầm gì đấy?”.
Hành động này của hắn tuy rất ngẫu hứng nhưng lại toát lên phần nào cảm
giác thân mật. Nhan Đạm là điển hình của loại người được nể mặt chút liền
được đằng chân lân đằng đầu, bèn cười đáp: “Không có không có, Nhan Đạm
có nói gì đâu. Sơn chủ, bát canh này thật sự chỉ ở mức “không tệ” chứ không
phải là “ngon tệ” ạ?”.
Dư Mặc đặt bát canh đã gần hết xuống, dùng muỗng gõ gõ viền bát: “Ngươi
tự qua mà xem”.
Nhan Đạm lao sang, bị Dư Mặc cốc cho một cốc vào trán: “Bên trong còn
sót cả cát này, lần sau rửa mộc nhĩ cho sạch một chút”.
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Nhan Đạm đực mặt. Ở trước mặt Dư Mặc, hầu như không có giờ phút nào
nàng không làm ra trò ngu xuẩn. Trình độ thường ngày của nàng vốn đâu hề
thảm hại đến mức này.
Hôm sau vừa tờ mờ sáng, Bách Linh đến cửa cũng không buồn gõ, hùng
hùng hổ hổ tông cửa xông thẳng vào. Nhan Đạm bấy giờ còn đang mơ màng,
dụi dụi mắt nhìn nàng ta mặt mày hầm hầm ngồi phịch xuống cạnh bàn, không
khỏi thắc mắc: “Có chuyện gì vậy?”.
Bách Linh vứt một chồng đồ lên bàn, không buồn đối đáp lấy nửa câu, sau
mới lên tiếng, giọng không giấu nổi bực bội: “Ờ, sơn chủ nói đã xây một gian
viện gần hồ phía nam cho nàng, lát nữa nàng gói ghém đồ đạc dọn sang đó mà
ở”.
Tin như sét đánh ngang tai, cơn buồn ngủ nhoáng cái đã bay biến. “Tại sao
vậy?”
Tuy nàng biết đây là việc sớm muộn... Dư Mặc đến một ngón tay cũng chưa
động đến nàng, đương nhiên sẽ không giữ nàng lại bên mình. Nhưng tốt xấu gì
nàng cũng mang tiếng là thị thiếp của sơn chủ, đến đắc sủng còn chưa kịp thì đã
thất sủng cái vèo, thật là tổn thương lòng tự tôn của nàng quá.
Bách Linh cau có: “Ta làm sao biết nguyên do? Này, cái này là của sơn chủ
cho nàng”.
Nhan Đạm trèo xuống giường, thấy hộp gấm Bách Linh đưa mình nhìn rất
quen. Nàng vừa mở nắp xem thử, phòng đã tràn ngập một mùi hương dìu dịu,
bên trong hộp không gì khác chính là Diễn bích đan. Đang đứng thừ người,
bỗng nàng thấy Bách Linh giận dữ tóm lấy chiếc khay gỗ bên trên có vài bộ y
phục, sau một tiếng lắc đanh gọn, chiếc khay đã bị nàng ta tay không bẻ thành
hai mảnh.
Nhan Đạm giật bắn, định thần hỏi: “Bách Linh, lẽ nào sơn chủ vừa mắng tỷ
à, sao sắc mặt tỷ khó coi quá vậy...”.
Không hỏi thì thôi, vừa được hỏi đến thì Bách Linh đã túm ngay một tấm áo
choàng trên chiếc khay bấy giờ đã gãy làm đôi, thao thao bất tuyệt: “Nàng nhìn
xem trên tấm áo choàng này là gì? Toàn máu là máu, sơn chủ tối qua nôn ra
bằng này máu! Nhất định là con rắn rỗi việc ưa xu nịnh đã nấu canh cho sơn chủ
uống, ả có biết cái gì gọi là người yếu kỵ bổ không vậy? Trước nay ta dùng bao
nhiêu vị thuốc cũng chưa bao giờ dám chọn những thứ đại bổ mang tính nhiệt,
thế mà ả ta lại dám hâm cả canh gà nhân sâm!”.
Nhan Đạm tức khắc chột dạ. Tuy nàng không biết con xà yêu nào đã xui xẻo
bị Bách Linh ghi hận, nhưng canh gà hôm qua đích thị là do nàng nấu...
“Ưa xu nịnh cũng không biết lựa lúc! Giờ thì hay rồi, thương thế của sơn chủ
đã nặng thêm, đợt này ta phải phanh thây con rắn ranh kia ra mới được! Rõ là,
há lại có lý này!” Càng nói Bách Linh càng sôi tiết, “Sơn chủ lại còn bảo không
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sao, cũng không nghĩ xem ta đây lao tâm lao lực sắc thuốc là vì cớ gì?! Người
nào người nấy cũng đều khó hầu như vậy ta sớm muộn gì cũng tức chết thôi!”.
Nhan Đạm nhắm chuẩn thời cơ, ấn chặt Bách Linh xuống ghế, vỗ nhẹ lên
lưng cô nàng: “Đừng giận dữ, đừng giận dữ như vậy. Nào, nhắm mắt hít thở vài
cái đã...”.
Bách Linh bị nàng dằn lại mới bình tĩnh được đôi chút: “Ta không phải đang
trút giận lên người nàng đâu, ta biết việc không dính líu đến nàng”.
Nhan Đạm chột dạ không để đâu cho hết. Nàng cũng rất muốn việc này
không có can hệ đến mình, nhưng éo le thay chính nàng mới là đầu sỏ tội
nghiệt. Tuy vậy nhưng ở trước mặt Bách Linh đang sôi tiết, nàng không có gan
mở miệng. Tuy tu vi trội hơn Bách Linh nhưng nếu tính về vai vế làm yêu, còn
lâu mới đủ trình bảo toàn tính mạng, Nhan Đạm đành nuốt cảm giác tội lỗi vào
lòng.
“Vậy… Dư Mặc sơn chủ giờ vẫn ổn chứ?”
Bách Linh lửa giận phừng phừng: “Còn chưa chết được”.
Nhan Đạm cuối cùng đã hiểu đối phương đang phẫn nộ tới mức độ nào. Nếu
là ngày thường, có đánh chết Bách Linh cũng không đời nào nói ra những lời
này.
Bất thình lình Bách Linh túm lấy tay áo Nhan Đạm, vẻ mặt cực kỳ nghiêm
túc: “Nhan Đạm, nàng thấy ta với con rắn nhãi kia ai tốt hơn ai? Tại sao sơn chủ
lại bênh vực ả như vậy?”.
“Chuyện này... cũng không hẳn là bênh vực, có thể chỉ là sơn chủ cảm thấy
đối phương không có ác ý, bởi vậy mới không truy cứu. Thật ra ta thấy...” Nhan
Đạm nghĩ nghĩ, thành thật nói, “Con người Dư Mặc sơn chủ phải gọi là quá tốt,
tính khí cũng rất trầm tĩnh, chẳng bao giờ chấp nhặt ai việc gì”.
Những việc ngu xuẩn nàng đã làm ra chất phải đầy rổ, thế mà Dư Mặc cũng
chẳng nói gì, tính khi đúng là nhẫn nại.
Bách Linh thở ra một hơi, đứng dậy: “Ta hiểu rồi”. Nàng ta tay ôm đống áo
quần, đi đến ngưỡng cửa đột nhiên ném lại một câu: “Nhìn không ra nàng cũng
hiểu sơn chủ ghê nhỉ, rất nhiều người đều tưởng Dư Mặc sơn chủ cư xử rất lạnh
nhạt”.
Nhan Đạm vô thức mở miệng phân bua: “Ta đâu...”. Nhưng cuối cùng lại bỏ
lửng câu nói. Ừ thì chắc cũng xem như có hiểu ít nhiều. Gần đây mải chuyên
tâm nghĩ cách lấy lòng hắn, đến cả những việc vặt như hắn chuộng uống loại trà
nào, nước trà phải nóng cỡ nào nàng cũng đã thuộc nằm lòng.
Mắt nhìn viên Diễn bích đan trên tay, lòng nàng có chút khó tả.
Nhan Đạm chạy băng qua dãy hành lang đến trước cửa phòng Dư Mặc, cửa
mở, nàng cũng chẳng nhớ phép tắc gõ nữa mà lao thẳng vào.
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Dư Mặc đang tựa người bên mép giường, thần sắc vẫn như bình thường, đôi
mắt đen sâu hun hút trông thấy nàng thì lộ chút kinh ngạc.
Nhan Đạm lòng rối như tơ vò, vừa trông thấy người đã chẳng kịp nghĩ ngợi
gì chạy tới áp sát thành giường, níu lấy tay hắn vồn vã nói một mạch: “Nhan
Đạm sai rồi, Nhan Đạm không nên cho người uống chén canh đó, Nhan Đạm
không biết người sẽ nôn ra máu... Không không, không phải Nhan Đạm đang
kiếm cớ đâu... Nhan Đạm thật sự đã biết lỗi rồi”.
Dư Mặc chống người dậy, khẽ đáp: “Ngươi vừa nghe từ Bách Linh phải
không, nàng ta mỗi lúc khẩn trương thể nào đầu óc cũng rối cả lên. Ta không
sao”.
Trong một phút nóng vội, nàng không chút do dự nhào sang ôm chầm lấy
hắn: “Xin lỗi...”. Nàng cũng không hiểu vì sao trên người đối phương lại toát ra
thứ cảm giác thân thuộc khiến bản thân muốn nép gần, có lẽ cũng do cô độc quá
lâu.
Nàng nghe Dư Mặc khẽ thở dài, hắn giơ tay vuốt nhẹ lưng nàng, giọng len
lỏi chút bất lực: “Ta thật sự không sao”.
“Nhưng Bách Linh đã cho ta xem áo bào của người, bên trên dính rất nhiều
máu...”
Dư Mặc ho khẽ mấy tiếng, giọng nói trầm thấp ôn hòa: “Máu tụ phải khạc ra
thì thương thế mới khỏi được. À mà, ngươi đã ghé nơi ở mới xem qua chưa, có
còn thiếu thứ gì không?”.
Nhan Đạm ngớ người một lúc mới sực nhớ ra việc này, có cố nhưng cuối
cùng vẫn không nhịn nổi: “Hơ, sơn chủ không cần Nhan Đạm nữa ư? Nhưng
người đến động cũng chưa động đến Nhan Đạm, chỉ vậy là... xong rồi?”. Trên
đời lại còn có kiểu chuyện này. Nàng đã đạt được mục đích, đối phương lại
chẳng được lợi lộc gì.
Dư Mặc phì cười, chậm rãi ngồi dậy, bảo: “Ngươi đã nói vậy, thì trèo lên
giường đi”.
Nhan Đạm á khẩu, mấp máy môi mà không nói được chữ nào.
Dư Mặc lại cười: “Ngươi đấy, chỉ được cái dẻo miệng”. Ngừng chút, hắn
tiếp: “Ta và Tử Lân đều không thích ép buộc người khác, ngươi nếu không
muốn ở đây thì bất cứ lúc nào cũng có thể đi”.
Nhan Đạm nghĩ nghĩ, buột miệng hỏi lại: “Vậy, nếu như ta muốn ở lại thì
sao?”.
“Muốn ở lại...” Dư Mặc mắt nhìn nàng, khóe môi thoáng hiện nét cười, “Vậy
thì cứ xem Da Lan Sơn Cảnh như nhà của mình”.
Nơi ở mới nằm cách hồ nước không xa, nhìn về hướng nam, là một tòa viện
tuy không đồ sộ nhưng được ngăn cách độc lập, một mình một sân. Thế nhưng,
từ nay nàng phải xem nơi này là nhà sao...
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Nhan Đạm ngẫm nghĩ: Nhà, rốt cuộc thế nào mới gọi là nhà? Lúc còn trên
Cửu Trùng Thiên người nàng nương nhờ là sư phụ, trong hơn tám trăm năm ở
Dạ Vong Xuyên, nàng đều chỉ có một thân một mình, vất vưởng như cô hồn.
Ngay khi đã đặt chân đến nhân gian, quen biết bao nhiêu người phàm, nàng vẫn
chưa tìm được chốn đi về có thể cho mình được thứ cảm giác yên ổn.
Da Lan Sơn Cảnh không phải thật sự bốn mùa đều là xuân. Đến độ đông về,
khí hậu vẫn lạnh hẳn đi, muôn hoa như gấm tàn dần, cây xanh phủ khắp cũng
không còn được nõn nà như độ vào xuân, nhưng nhìn chung cảnh vật vẫn ấm áp
tươi đẹp hơn Giang Nam.
Nhan Đạm an phận thủ thường sống yên ổn qua tháng ngày. Tiểu lang yêu
Đan Thục thỉnh thoảng lại đến tìm nàng chơi, chúng yêu xung quanh cũng đều
rất dễ gần. Chỉ duy có lần cùng Đan Thục xuống chân núi hái thuốc gặp phải
dơi tinh, nàng cứ có cảm giác kỳ dị thế nào đó. Lúc nó cười nhe hàm răng trắng
ởn trông cứ như sắp sửa ăn thịt ai, đây nói không chừng là do nàng tưởng tượng
ra cũng nên.
Từ sau lần nàng cắn rứt lương tâm chạy đến nhận tội với Dư Mặc, mỗi lần
chạm mặt đối phương đều chỉ nhiều lắm là gật nhẹ đầu rồi đi lướt qua, thái độ
không nóng mà cũng chẳng lạnh. Nhan Đạm cảm thấy hôm đó rất có thể Dư
Mặc vừa ngủ dậy còn mơ màng nên thái đô với mình mới còn lắt lay tí hơi ấm.
May là vụ việc với Ứng Uyên năm xưa đã dạy nàng bài học xương máu phải tự
biết mình, bằng không nàng lại tưởng bở nữa cũng không biết chừng.
Giữa đợt ngày rét nhất đông, trưởng lão Hồ tộc soạn thư gửi sang, trịnh trọng
bày tỏ phẩm chất đói cho sạch rách cho thơm, thà chết không phục của Hồ tộc
bọn họ, nhân tiện đả kích hai vị sơn chủ đại nhân một chập. Tử Lân giận tím
gan, một chưởng đập rầm lên bàn. Chén sứ Thanh Hoa trên chiếc bàn con thình
lình nảy bật, rơi xuống đất cái “xoảng”, mảnh sứ vỡ văng tung tóe, quệt trúng
vào má Dư Mặc bấy giờ đang cúi đầu đọc thư.
Chợt thấy lành lạnh bên má, giơ tay sờ thử thì thấy ngón tay có vết máu, Dư
Mặc không bận tâm lắm, chỉ cười bảo: “Tử Lân, dù ngươi nhìn không lọt mắt
cách làm của Hồ tộc thì cũng không cần giận dữ đến vậy”. Tử Lân mặt cau mày
có chẳng nói chẳng rằng, mãi sau mới phun một câu: “Đám người Hồ tộc này có
khí khái lắm”. Vừa dứt lời liền đứng dậy hất tay áo bỏ đi.
Nhan Đạm tò mò rướn người sang nhìn: Chậc chậc, gương mặt tuấn tú của
Dư Mặc mà để bị hủy dung thì hơi uổng. Còn chưa kịp xem kỹ ngọn ngành thì
đã thấy Dư Mặc liếc mắt nhìn mình: “Ngươi nhìn gì?”. Thình lình bối rối, nàng
vội cười yểu điệu, rút chiếc khăn lụa từ tay áo ra: “Sơn chủ mặt người bị quệt
xước rồi kìa”.
Dư Mặc nhìn nàng, không buồn nhúc nhích. Nhan Đạm bèn cầm khăn tay
lau nhẹ bên má hắn: “Tốt nhất nên rửa sạch vết thương, như vậy mới mau lành”.
“Bấy nhiêu có đáng gì.” Đôi mắt đen sâu hun hút, đột nhiên hắn lại chêm lời,
“Ngày mai sẽ còn lạnh hơn hôm nay đấy, ngươi ăn mặc mỏng mảnh quá”.
www.vuilen.com

194

Tác Giả: Tô Mịch

Dịch Giả: Mạt Trà

TRẦM VỤN HƯƠNG PHAI

Nhan Đạm trộm nghĩ, chắc hiện giờ hắn không mấy tỉnh táo bằng không sao
nói được mấy lời này. Nàng ở Da Lan Sơn Cảnh được một thời gian nhưng có
vài việc còn chưa hiểu lắm: “Sơn chủ, thật ra cả tu vi lẫn yêu pháp của người so
với Tử Lân sơn chủ đều cao hơn, ừm, hắn là cao hơn nhiêu?”.
Dư Mặc chống khuỷu tay lên bàn: “Vậy nên?”.
“Tử Lân sơn chủ đụng đâu cáu đó, tu vi lại không bằng người, hai người sao
lại có thể ngang chức ngang quyền?” Nhan Đạm còn nhớ phàm giới có câu tục
ngữ một núi không thể có hai hổ, đấy là chưa kể một trong hai con lại còn yếu
hết chỗ nói.
“Hừm, ngươi muốn nói gì?”
Nhan Đạm khẽ nhún vai, đáp: “Nhan Đạm chỉ lấy làm lạ thôi. Lẽ thường mà
nói, đáng lý Da Lan Sơn Cảnh chỉ cần một vị sơn chủ thôi không phải sao,
huống hồ ngay đến Nhan Đạm còn lờ mờ nhìn ra chân thân của Tử Lân sơn chủ
nữa là”.
Dư Mặc xoay đầu nhìn về phía trước, biểu cảm phức tạp: “Thế à?”.
Nhan Đạm bấy giờ chưa hiểu nguyên do, bèn buột miệng đáp: “Đương nhiên
rồi, lẽ nào người...”. Chưa nói hết câu thì chợt cảm thấy phía trước gió âm xào
xạc, ngước đầu đã thấy Tử Lân đứng lù lù. Mặt đen hơn đít nồi, hắn nói như rít
từ trong kẽ răng: “Ả liên hoa tinh nhà ngươi, không ngờ lá gan cũng to thật”.
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