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C

hổi tre quét qua mặt đất, cào vài đường xước trên nền đá xanh, những

cánh hoa rơi sũng nước từ cơn mưa rào đêm qua, màu đã ngả bạc. Chỉ Tích giơ
tay vén tóc trên trán, cúi người nhặt từng cánh hoa đã bạc màu. Nghe có tiếng
người đi ngang phía sau, nàng đầu cũng chẳng ngẩng, khẽ gọi: “Đế tọa”.
Tiếng bước chân dừng lại.
Chỉ Tích nhặt một cánh hoa hải đường bấy giờ đã ngả sang màu hồng nhạt,
nằm trên ngón tay trắng trẻo của nàng, màu sắc cánh hoa trong rực rỡ hẳn: “Xưa
nay tộc Chỉ Tích rất hiếm có song sinh cùng rễ, đế tọa người có biết vì sao
không? Vì một trong hai sẽ giành phần mưa móc1 của người còn lại, cuối cùng
chỉ có kẻ giành được đa phần mưa móc là có thể hóa người”.
Nàng đứng dậy, cứ như đang tự nói chuyện một mình: “Chỉ Tích từng nghĩ,
có một số việc dường như đã được định sẵn, Chỉ Tích và Nhan Đạm, đế tọa và
Nhan Đạm, sau cùng chỉ có một kết cục, chẳng qua là sớm muộn mà thôi”.
Nàng nhặt cánh hoa hải đường, ngoái đầu mỉm cười: “Chỉ Tích không rõ liệu tỷ
ấy có bận tâm việc mang cùng gương mặt với tiểu tiên hay không, nhưng xưa
nay Chỉ Tích chưa từng để tâm, nhan sắc chẳng qua là thứ ảo ảnh phản chiếu
trong mắt, má hồng cốt trắng khác gì nhau”.
Đường Châu ho khẽ một tiếng: “Thiền lý của Chi tiên tử học rất tốt”.
Chỉ Tích yêu kiều xoay người, miệng vẫn mỉm cười: “Đế tọa chưa hiểu ý của
Chỉ Tích, tiểu tiên nào phải đang nói thiền lý. Nhưng chắc giờ tỷ ấy cũng không
bận tâm việc này nữa, không lâu nữa, người mang gương mặt này chỉ còn lại
một mình Chỉ Tích. Đế tọa, người từng nói với tiểu tiên, thế gian không mối
phàm tình nào là có thể bền lâu. Chỉ Tích xưa nay chưa cố chấp việc này, nhưng
thật ra khi nói lời đấy, tận đáy lòng người vẫn để tâm, không phải sao?”.
Đường Châu thoáng sững người: “Ý ngươi là...?”.
“Ước tính thời gian cũng sắp rồi, không lâu nữa Da Lan Sơn Cảnh hẳn sẽ trở
về như cũ, tộc bọn ta vốn có vài khả năng đặc biệt. Đế tọa, người có muốn đến
gặp Nhan Đạm lần cuối cùng không? Lần này không gặp, từ giờ về sau có muốn
cũng không gặp được nữa đấy.” Những cánh hoa hải đường vuột khỏi tay Chỉ
Tích, lất phất đáp xuống đất.
Đường Châu hất tay áo, xoay người rời khỏi.
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Chỉ Tích chậm rãi cúi người nhặt từng cánh hoa, miệng lẩm bẩm: “Người
người đều bảo ải tình che mắt, quả là không thể ngốc hơn. Bảo gì cũng tin, lại
còn là Đế Quân”.
Xin tỷ hãy tin, nếu trên thế gian này chỉ còn ta mà không có tỷ, ta khi đó... sẽ
cô độc chừng nào.
Nhan Đạm lòng dạ bùi ngùi. Từ khi xem quyển sổ Chỉ Tích để lại, nàng mới
hiểu ra trước đây mình đã làm một việc ngu xuẩn cỡ nào. Nàng luôn nghe người
khác bảo trái tim tứ diệp hạm đạm có thể chữa lành bách bệnh, ngay đến Lăng
Hoa Nguyên Quân thông tường y thuật nhất Thiên đình cũng nói vậy, sau tra
thêm mấy quyển sách cổ tất cả đều nói y hệt, vậy là nàng cứ nghĩ đúng là thế.
Nhưng Lăng Hoa Nguyên Quân có giỏi y thuật đến đâu chăng nữa thì cũng
không phải là người tộc nàng. Mấy quyển sách kia cũng không phải sai hoàn
toàn, chỉ là phương pháp nàng dùng căn bản đã sai. Sách cổ chép lại, đa phần là
những việc xảy ra vào lúc tộc nàng bị tàn sát, trái tim của họ đúng là có thể chữa
khỏi bách bệnh, nhưng nếu tộc nhân đồng ý đánh đổi tu vi cứu người, thì thật ra
không phải moi tim của mình.
Cái được gọi là “trái tim hạm đạm”, là dùng chỉ quyết tâm hi sinh, là quyết
tâm vì những người, những thứ mình quan tâm hi sinh thân mình.
Nhan Đạm ngoảnh đầu nhìn Dư Mặc. Nãy giờ hắn vẫn chau mày ủ dột đứng
chắp tay sau lưng cạnh nàng, lặng thinh không nói một lời. Thời gian được ở
bên nhau ngắn ngủi là vậy, mà những tháng ngày chia cắt lại đằng đẵng đường
ấy.
Nàng xoay người, cười gọi “Dư Mặc”.
Dư Mặc chậm rãi xoay sang, mày vẫn cau, nhìn nàng tiến gần mấy bước, giơ
tay ôm chặt eo mình. Hắn cúi đầu, đặt cằm lên trán nàng, cười khẽ: “Xưa nay
nàng đã đòi làm việc gì, ta chẳng bao giờ có cách ngăn cản...”.
Nhan Đạm cảm thấy cánh tay ôm mình đang khẽ run run, ngước đầu nhìn
hắn: “Dư Mặc, ta nợ chàng quá nhiều, ta biết kiếp này không thể nào trả hết. Để
ta trả lần này trước, chỗ còn lại từ từ trả dần, có được không?”.
Dư Mặc từ từ nhắm mắt, thở dài đáp: “Được... chỉ là đừng lâu quá. Một trăm
năm, ta chỉ chờ một trăm năm”.
Nhan Đạm kiễng chân, mạnh dạn đường hoàng hôn lên má hắn: “Không cần
đến một trăm năm, ta sẽ ghi nhớ để sớm tỉnh dậy”.
Dư Mặc nhíu mày, sờ sờ má xong mặt giãn ra: “Lần thứ hai rồi, lần sau còn
dùng nữa là không có tác dụng đâu đấy”.
Nhan Đạm phì cười, lùi ra hai bước: “Vậy ta đi nhé...”. Nàng nhìn mặt hồ
tĩnh lặng không một gợn sóng, trăm năm sau, nàng sẽ ở nơi này tỉnh lại. Nàng
nhấc chân váy, từ từ đưa chân vào nước, nước hồ mát rượi ngập qua mắt cá
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chân, mặt nước lăn tăn từng vòng sóng nhỏ. Đột nhiên có sức nặng đè lên vai,
nàng theo phản xạ ngoái đầu, một nụ hôn nóng rực đáp xuống môi.
Nhan Đạm ngạc nhiên mở to mắt, nàng có thể trông thấy nét mặt Dư Mặc,
hai rèm mi hắn khẽ run, không thể nói là rất bình tĩnh nhưng cũng không phải
không còn lý trí. Nàng vòng tay ôm lại hắn, dịu dàng ngẩng đầu.
Mấy bận duyên bén duyên tàn, trông mòn thiên thu trăng đầy lại khuyết.
Qua hết trăm năm hãy còn một đời, năm rộng tháng dài, mãi cho đến khi bãi
bể thôi xanh, nương dâu thôi phủ.
Khi Đường Châu vội vã tới nơi, Da Lan Sơn Cảnh đã phục hồi vẻ tĩnh lặng
yên lành trước đó, bên bờ hồ sóng dợn lăn tăn nở từng cụm lớn hoa sen, những
đóa sen tuyền một màu trắng như tuyết, khẽ đu đưa trong làn gió nhẹ.
Hắn chưa từng nhìn thấy nhiều hoa sen trắng đến vậy, cả khoảnh lớn chật
đầy sen cứ như muốn lấp kín mặt hồ, cánh hoa dưới ráng chiều nhuộm một màu
vàng kim nhạt, hương sen man mác, cứ như lại quay trở về Địa Nhai cực nam
Thiên đình năm nào. Khi ấy hắn không nhìn thấy gì, chỉ có thể đứng bên cửa sổ,
mỗi khi ra đứng lại hết cả ngày.
Hắn cứ ngỡ ngoài cửa là ao sen, vì luôn ngửi thấy hương sen dìu dịu.
Rất lâu rất lâu sau đó, hắn cuối cùng đã nhìn thấy, bấy giờ mới phát hiện nơi
đó vốn chẳng hề có ao sen, cũng không hề có hoa sen, mùi hương dìu dịu kia là
tỏa ra từ trầm hương do Nhan Đạm làm.
Hắn nhớ lại từng câu nói Nhan Đạm từng nói với mình, từng câu một.
Mỗi một câu đều ghi nhớ rất rõ ràng.
Hắn vẫn là đã đến chậm một bước.
Dư Mặc chắp tay sau lưng đứng bên bờ hồ, vừa xoay đầu thì trông thấy hắn,
bình đạm cười nói: “Ngài đến rồi”.
Tay áo hắn lất phất bay trong gió: “Đến có hơi sớm, nhưng sớm chút cũng
tốt”.
Còn một trăm năm nữa.
Sau trăm năm, nàng sẽ tỉnh giấc tại nơi này, bọn họ rồi sẽ gặp lại.
Như vị nương nương mất nước cô độc nằm trong mộ cổ ở trấn Thanh Thạch,
hay như ký ức tà thần Huyền Tương để lại sau khi lìa đời, hay đôi tộc nhân Lạc
Nguyệt sống chết không rời, hay những thăng trầm phiêu bạt nơi Sinh Tử
Trường, Minh Cung chứa đựng bí mật trời đất, thậm chí như cả lư trầm chỉ còn
tro vụn tron khoảnh sân vắng, hết thảy đều vẫn đang tiếp diễn.
Chỉ cần tuế nguyệt không ngừng, sẽ luôn có những gặp gỡ thân quen, ly biệt,
trùng phùng khắc cốt ghi tâm.
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Còn nhớ buổi đầu gặp mặt, hoa khoe sắc đỏ, đã khi khóc cười cũng từng ly
biệt.
Rồi sẽ được dịp sum vầy...
Sóng nước lăn tăn, một chiếc lư trầm đẽo gỗ được thả xuống hồ.
Mặt nước chầm chậm tỏa ra những vòng gợn sóng.
Đường Châu đặt chiếc dao gọt trên tay xuống, miệng mỉm cười nói: “... Ta
đã sống quá lâu, rất nhiều tình cảm, rất nhiều việc, ta đã quen không nhìn rõ
ràng. Nhan Đạm, nàng có biết không, thật ra ta vẫn nhớ khi chúng ta gặp nhau
lần đầu tiên, nàng còn là một cô bé, bé thế mà đã nghịch ngợm vô cùng, lúc đó
ta còn tự hỏi, không biết sinh ra đã thế hay do vị tiên quân nào dạy bảo mà ra,
chẳng ra dáng tiên tử một chút nào. Về sau... quả nhiên nàng không còn là tiên
tử nữa...”.
Những lời này, đương nhiên không ai đáp lại.
Cốt là nói cho thỏa mà thôi.
Cho dù dùng hết thời gian trăm năm kể lại việc trong quá khứ, những yêu
hận biệt ly giữa họ, cũng kể không hết.
Rõ ràng là cùng một việc, nhưng mỗi lần nói đến, bao giờ cũng từ đâu chui
ra thêm rất nhiều tình tiết.
Đường Châu cầm một khối đàn hương lên, tiếp tục đẽo lư trầm mới, mạt gỗ
mỏng mảnh lặng lẽ trượt khỏi kẽ tay hắn: “Ta biết nàng thích chế tạo trầm
hương, khi ấy ta không nhìn thấy, chỉ có thể dùng tay mò mẫm đẽo một lư trầm
tặng nàng. Trước đây ta chưa từng tự hỏi mình, vì sao rất muốn chiều theo ý
nàng, mãi cho đến khi, nàng nhảy xuống thất thế luân hồi đạo...”.
Sau ngày hôm đó, hắn đã ghé lại Địa Nhai.
Đứng bên ô cửa mà trước đó vẫn thường đứng cả ngày, hắn phát hiện có
những việc trong tưởng tượng và sự thật khác nhau rất xa. Ngoài cửa hóa ra
chẳng hề có ao sen nào, hắn chỉ không hiểu ngày trước nàng làm thế nào có thể
miêu tả cảnh tượng sen nở sống động như thật đến vậy. Giữa sân vắng lặng, thứ
duy nhất còn gợi lại mùi hương của Nhan Đạm, chính là lư trầm hắn đẽo tặng
nàng.
Trong lư, trầm đã cháy vụn, chỉ còn tro tàn nguội lạnh.
Khối gỗ đàn hương trên tay hắn dần dần trông ra hình thù một lư trầm: “Bảy
kiếp luân hồi, ta vẫn còn nhớ đến nàng, nhưng chưa lần nào gặp lại. May thay ở
kiếp sau cùng, ta đã tìm thấy Địa Chỉ, cũng đã tìm thấy nàng”.
“Trên thế gian này việc buồn cười nhất, chính là một lòng tìm kiếm thứ gì,
ngoảnh đầu nhìn lại mới hay thứ mình muốn tìm thật ra đã ở sát bên. Lúc ta là
Thanh Ly Đế Quân trên Thiên đình, trong lòng luôn nhớ mong nàng, đến khi
thành một người phàm, vẫn cứ là mong nhớ nàng.”
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Thứ hắn dốc cạn tâm trí theo đuổi, cuối cùng lại cách hắn ngày một xa.
“Giờ ta đã không còn là Đế Quân của Thiên đình nữa, mà là thổ địa nơi này.
Ta sống ở Thiên đình ngàn năm, nay mới phát hiện, hóa ra thân làm Đế Quân
còn không tự tại bằng một thổ địa nho nhỏ. Có điều, Thiên đình tôn ti quy củ
sao lại có thể dưỡng thành tính cách của nàng?” Đang tỉ mẩn khắc gọt hoa và lá
sen, chợt Đường Châu trượt tay, suýt nữa thì cắt trúng đầu ngón tay: “Vốn ta
định mỗi ngày đều sẽ đẽo một lư trầm tặng nàng. Nhưng dù gì cũng đã lưu lại
nhân gian quá lâu, tay nghề tình xảo luyện được trước đây cũng đã lụi mất. Lúc
mới bắt đầu ba tháng cũng chưa mày mò được ra thành phẩm tử tế, nhưng may
là ta có thời gian cả trăm năm để luyện từ từ”.
“Nhan Đạm.” Nàng định khi nào mới tỉnh lại, chớp mắt đó một trăm năm lại
đã vụt trôi.
Cớ sao hai ta, tháng ngày quen nhau còn không đằng đẵng bằng năm tháng
ly biệt.
Chỉ là, lần này đổi lại để ta chờ nàng.
“Nhan Đạm.”
Lư trầm vừa đẽo xong được nhè nhẹ thả vào hồ, nước hồ bị nắng chiều sắp
tắt nhuộm bóng một màu vàng kim.
“Nhan Đạm, ta nghĩ kỹ rồi, ta sẽ không hỏi nàng điều gì nữa, có thể trở về
được như trước không cũng không quan trọng, chỉ cần bấy nhiêu là đủ... Chỉ
cần để ta được nhìn thấy nàng...”
Chỉ cần cho ta trông thấy lại nàng. Đến gương mặt nàng ta cũng sắp quên
mất rồi.
Đường Châu vươn người dậy, phủi chỗ mạt gỗ dính trên tay áo, mắt nhìn tà
dương dệt gấm bên trời, một ngày thế là lại trôi qua. Hắn ngoảnh đầu, thấy Dư
Mặc đang thả bộ sang, vỗ vai mình nhếch mép cười: “Đường huynh, huynh xem
ai đến này?”.
Tà dương xế bóng, bóng người xanh sẫm đứng dưới tán đào, thân như từng
trúc, phong thái vững chãi.
Liễu Duy Dương mỉm cười: “Ta phen này tốt số, có thể từ Minh Cung trở
ra”.
Đường Châu cũng cười nói: “Quá trình nhất định gay cấn lắm đây...”.
Mấy người bọn họ đều là vậy. Tuy xảy ra bao nhiêu là chuyện, đi hết một
vòng tròn lớn, thế mà vẫn có ngày tương phùng.
Dư Mặc dõi mắt về phía những búp sen đang đung đưa nhảy múa trong làn
gió nhẹ hiu hiu giữa hồ, nét cười lấp lánh dâng lên trong mắt, chỉ trong khoảnh
khắc, non xanh cỏ biếc sau lưng hết thảy đều gột sạch màu.
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“Lần này trở về, e không chỉ có mình Liễu huynh.”
Phen này cuối cùng cũng đã chờ được.
Ghi chú:
1. Mưa và sương

Ngoại Truyện 1
Sớm Tối

B

ạn đã xem hát tuồng bao giờ chưa? Những đào kép diễn tuồng lâu ngày,

rõ ràng biết câu chuyện không có thật những vẫn nhập mình vào vai. Còn những
người xem tuồng, rõ ràng biết câu chuyện không phải của mình, nhưng xem một
hồi, dần dà đó cũng trở thành câu chuyện của chính họ.
Dư Mặc vốn rất coi thường ả liên hoa tinh ở Thiên đình ăn không ngồi rồi
phí cơm tốn nước mà chẳng được tích sự gì.
Ả ngốc mang tên Nhan Đạm tay chân huỳnh huỵch xông vào địa bàn của
hắn, phá rối sự thanh tĩnh của hắn này, chắc chắn là nỗi ô nhục của tộc thượng
cổ bọn họ.
Hắn mang trong mình dòng máu cửu kỳ còn sót lại từ thời thượng cổ. Rất lâu
về trước, cửu kỳ từng là dòng thủy tộc phát triển mạnh mẽ nhất, khi ấy cửu kỳ
có hình dạng nửa rồng nửa cá, thậm chí còn bay cao lặn sâu hơn loài rồng.
Nhưng truyền đến đời Dư Mặc thì đã thành ra không khác gì so với những loài
cá thông thường, thậm chí cửu kỳ trong trời đất này chỉ còn lại mỗi mình hắn.
Nam Cực Tiên Ông nói hết nửa ngày mới xin được con cá chín vây độc nhất
này từ chỗ Ngọc Đế, mang về nuôi trong ao sen ngoài sân. Trong ao đương
nhiên còn có những con cá khác, nhưng toàn bộ đều được sàng lọc gắt gao, từ
nhỏ nhắn mảnh mai đến nở nang mập mạp, tròn dẹt cứ gọi là đủ cả ngoài ra toàn
bộ đều là cá cái không có ngoại lệ.
Ngày thành niên của Dư Mặc đã cận kề, nếu vượt qua thời điểm thành niên
mà vẫn chưa thể hóa người, hắn sẽ phải mang dáng vẻ con cá bé mắt đỏ này cả
đời. Dư Mặc đương nhiên chăm chỉ tu hành, đến một ngày nọ bỗng nhiên trong
người có cảm giác đau, đau đớn lăn lộn trong nước.
Đây là dấu hiệu báo trước của việc tu hành viên mãn.
Giữa lúc hắn đang đau đến chết đi sống lại, giọng của Nam Cực Tiên Ông
chợt truyền đến bên bờ ao. Ông bảo: “Vốn thấy con cửu kỳ này thui thủi một
mình, ta mới tìm cho nó vài con cá bầu bạn, sinh thêm vài con cửu kỳ bé, dè đâu
đến giờ này một quả trứng cũng chẳng thấy”. Nói đến đây, ông bèn thở dài, rồi
tiếp: “Không lẽ con, con cửu kỳ này đã mắc bệnh gì, thật ra là một con cá đoạn
tụ? Thế này đi, thả thêm một con cá đực tráng kiện vào, nói không chừng còn có
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thể thúc ép nó sớm hóa thành người...”. Lời vừa nói dứt, một con cá trê ông mép
mọc râu hùm đã được ném xuống.
Dư Mặc vốn đang vật lộn giữa cột mốc quan trọng, nghe thấy kỳ vọng tha
thiết này xong, tâm trạng tức khắc ỉu xìu như bóng xì hơi.
Hắn lặn xuống đáy ao, vùi mình vào giữa đám rong, lòng trở nên mốc meo.
Nhưng con cá trê ông kia rất không biết điều, cứ cắm đầu lao sang chỗ hắn.
Dư Mặc nhịn hết nổi, quạt nước một phát hất nó văng lên bờ ao.
Nam Cực Tiên Ông hân hoan khôn xiết: “Xem ra thả con râu hùm này xuống
là phải, náo nhiệt thế này chắc cũng cách ngày thành sự chẳng bao xa nữa”.
Dư Mặc lần đầu biết thế nào là sôi gan: Thành sự? Thành là thành sự gì? Ai
thành sự với ai?
Cái Thiên đình này, chẳng lẽ không có lấy một tiên quân ra hồn?
Con cửu kỳ trong ao nhà tiên ông thật ra là đoạn tụ, đây là việc các tiên đồng
ở Huyền Tâm Nhai hay nhắc đến nhất gần đây. Vốn dĩ chỉ là phỏng đoán, không
rõ làm thế nào lại thành ra tin đồn, thậm chí càng đồn càng cứ như thật, đến
ngay bản thân Dư Mặc cũng suýt nữa bị cuốn theo vào.
Tất cả lời đồn thổi phải mãi đến khi Đông Hoa Thanh Quân và Bạch Luyện
Linh Quân đến thăm Huyền Tâm Nhai mới bị dập tắt.
Chân thân Bạch Luyện Linh Quân là hồ ly chín đuôi, lông trắng như tuyết,
chói mắt vô cùng. Nhưng ngoại hình ngài ta sau khi hóa người còn chói mắt
hơn: áo trắng bay bay, tay cầm quạt xếp vẽ mạ vàng, mỗi khi ra ngoài đều mang
theo một đoàn tùy tùng, phía trước tám tiên đồng, phía sau mười sáu tiên đồng,
dọc đường rải hoa, mức độ phô trương còn hơn cả Tây Vương Mẫu. Còn Đông
Hoa Thanh Quân là giáng linh thảo ngàn năm hóa thành, thanh lịch tao nhã, so
ra thì đỡ chói mắt hơn nhiều.
Đông Hoa Thanh Quân chống cằm, mắt nhìn đăm đắm vào ao sen, giọng
bình đạm: “Tộc cửu kỳ giỏi nhất ở tài bày binh bố trận, muốn sắp ra được trận
hình không có sơ hở, quan trọng nhất chính là tâm tĩnh như nước, dục vọng
cũng ít ỏi nhất thế nên tộc bọn họ mới không được con đàn cháu đống, rơi vào
tình cảnh như hiện giờ”.
Nam Cực Tiên Ông than ngắn thở dài: “Thì ta cũng biết cửu kỳ dục vọng ít
ỏi, nên mới thả xuống bao nhiêu là cá cái bầu bạn cùng nó”.
Bạch Luyện Linh Quân xòe quạt “xoạch” một cái, phe phẩy nói: “Không biết
con cửu kỳ này sau khi hóa người trông sẽ thế nào, nếu mặt mày tuấn tú, bổn
quân phải thu nạp mới được”.
Dư Mặc vốn đang thong dong lội nước, vừa nghe thấy câu nói này tức thì
mình mẩy cứng đờ dừng sững tại chỗ.
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Các tiên đồng của Huyền Tâm Nhai là rảnh rỗi nhất, thường xuyên túm năm
tụm ba bàn chuyện thiên hạ. Tỉ như, tiên quân nào vừa thu nạp tiên đồng, người
này vừa được thăng tiên giai, kẻ nọ bị đánh xuống thất thế luân hồi đạo.
Một trong số những đề tài tán phét của họ, là việc lien quan đến Bạch Luyện
Linh Quân.
Bạch Luyện Linh Quân vốn thuộc Hồ tộc, thế là sinh ra cái tình không phân
nam nữ, thích đâu tóm đấy của ngài ta. Chỉ cần tướng mạo bắt mắt, bất kể nam
nữ, hay không phải nam cũng chẳng phải nữ, toàn bộ không thành vấn đề.
Dư Mặc đột nhiên rất không muốn hóa thành hình người.
Hắn trải qua hai ngày trong tâm trạng chán chường. Còn con cá râu hùm kia,
từ lần bị hắn hất văng lên bờ ao thì đâm ra sợ hắn nơm nớp, chỉ dám ở ngoài
bán kính hai thước len lén dò xét. Còn chỗ cá cái trong ao, Dư Mặc không phải
thật sự không thèm để ý đến họ, mà là không biết phải để ý kiểu gì. Trong số đó
có một nàng cá mảnh mai yêu kiều, trông rất ưa nhìn. Có điều khoảng thời gian
này, bọn họ đều chẳng mấy chăm bắt chuyện với hắn nữa...
Chính trong tình cảnh trong âu ngoài rầu này, hắn đã gặp Nhan Đạm lần đầu
tiên.
Dư Mặc ưa thích thanh tĩnh, những lúc tu hành đều giấu mình trong đám
rong. Lúc đầu hắn nghe một tiếng tõm, dường như có thứ gì bị ném xuống ao
sen, cũng không quan tâm; ít lâu sau, lại có tiếng lõm bõm, động tĩnh to hơn ban
nãy không chỉ một chút, hắn cũng không để ý đến; mãi cho đến khi bị vớt từ
dưới nước lên, bấy giờ hắn có muốn không để ý cũng không được nữa.
Nhan Đạm hai tay chụp lấy Dư Mặc, mặt thoáng nghệt ra, rồi vội vàng thả
hắn vào lại nước, chắp tay vào nhau xin lỗi lia lịa: “Thật ra ta đang tìm một con
rắn nước nhỏ màu trắng, mi có thấy nó đâu không?”.
Dư Mặc khinh bỉ nhả ra một chùm bong bóng.
Nhan Đạm lại nghệt mặt ra, bỗng chân loạng choạng bì bõm trong nước, bị
con râu hùm kia đẩy ngã xuống ao.
Dư Mặc bấy giờ đã chẳng buồn khinh bỉ nữa.
Con râu hùm sau khi lao vào đâm ngã Nhan Đạm thì càng phấn khởi, không
ngừng dụi tới dụi lui vào người nàng, vừa dụi vừa thẹn thùng dùng ngôn ngữ
của loài cá mà Nhan Đạm không hiểu nói: “Tiên tử tiên tử, tỷ đẹp quá...”.
Dư Mặc rất mực khinh khi: Nhìn cô ta tay chân ngắn ngủn, thân hình thẳng
đuột, đến chiếc vây cũng không có, đẹp đâu mà đẹp? Nhưng đúng là xứng với
con râu hùm kia, đều là đồ ngốc chính tông.
Nhan Đạm vùng vẫy trong nước một hồi, cuối cùng cũng đuổi được con râu
hùm kia đi, giơ tay ném sợi gì màu trắng bạc cho tiên đồng trên bờ. Nàng vừa
đảo mắt liếc sang thì chợt thấy Dư Mặc, bèn từ từ, thậm chí có thể gọi là rón rén
chìa tay sang, muốn sờ thử sống lưng hắn một cái.
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Dư Mặc vội bơi ra chỗ khác ngay tắp lự. Bị Nhan Đạm sờ vào người, hắn có
thể nói là vô cùng không muốn. May là Nhan Đạm cũng chỉ cố thử hai lần, thấy
không đạt được mục đích, bèn vác thân người ướt sũng trèo trở lên bờ.
Không rõ có phải do thứ nghiệt duyên người phàm vẫn nói đấy không, mà
không lâu sau đó, tiên quân khắp nơi đã kéo về Huyền Tâm Nhai luận đạo.
Nhan Đạm hai tay cầm một quả đào tiên đỏ au đến ngồi bên ao sen, dùng
chiếc dao con gọt vài miếng mỏng ném xuống ao. Râu hùm hăm hở quẫy đuôi
lao tới đớp ngay.
Dư Mặc đang tựa mình nằm nghỉ bên thành ao, dè đâu Nhan Đạm chìa tay
sang, trong lòng bàn tay là một miếng đào dày hơn hết thảy những miếng đã
ném xuống trước đó, cười tít mắt bảo: “Nào, ta đút cho mi...”.
Dư Mặc bắt đầu bực mình. Đáng tiếc Nhan Đạm nhìn không hiểu biểu cảm
của một con cá. Nàng lại rướn tay đến thêm chút nữa, tiếp tục nheo mắt cười
tươi: “Đừng có khách sáo mà, ta khao mi ăn đào tiên”.
Dư Mặc nhìn bàn tay chìa vào ao của nàng, ngón tay thon dài trắng trẻo,
móng tay ửng hồng, hắn nhìn không ra bàn tay thế này được xem là đẹp hay
không đẹp, có điều cảm thấy nếu không có vảy thì đều không thể gọi là đẹp
được. Nhan Đạm thấy hắn nửa ngày mãi không nhúc nhích cũng không cáu
giận, vẫn kiên nhẫn chờ.
Dư Mặc đột nhiên nghĩ, ăn quách miếng đào kia cho xong chuyện, chứ để cô
ta chìa tay xa thế này, ngộ nhỡ lại té lộn cổ xuống ao nữa thì rách việc. Đang
nghĩ thi bỗng nghe một tiếng “bõm”, mặt nước nổi lên từng đợt gợn sóng, Nhan
Đạm quả nhiên đã rơi xuống nước.
Dư Mặc bị sóng nước vừa dấy lên xô ra sau một khúc mới trụ lại được, thấy
Nhan Đạm hít vào một hơi dài, ngồi thụp xuống đáy ao không cử động.
Hắn có chút lấy làm lạ, nổi lên mặt nước nhìn thử thì thấy hai tiên quân đang
đi ngang qua ao sen, một trong hai vận áo thủy mặc, người này hạ giọng nói với
tiên quân áo tím đứng cạnh: “Theo Ly Xu huynh nhận thấy, trận chiến lần này
giữa ma cảnh và Thiên đình là nhất định không thể tránh ư?”. Vị tiên quân áo
tím điềm nhiên đáp: “Bổn quân tuy không tán đồng, nhưng nếu dấy lên chiến
sự, đương nhiên cũng sẽ không khước từ. Chẳng hay ý Ứng Uyên Quân thế
nào?”.
Hai vị tiên quân vừa trò chuyện vừa đi lướt qua chỗ bọn họ.
Dư Mặc vừa lặn xuống nước thì thấy con râu hùm kia đang hăm hở gặm
cánh tay Nhan Đạm, vừa trông thấy Dư Mặc nó liền giật bắn, vội vàng nhả ra
ngay, cảnh giác lùi ra xa hai thước.
Nhan Đạm chớp chớp mắt, đứng dậy bắt lấy Dư Mặc, vẻ rất ngạc nhiên thích
thú: “Ta vốn thấy mi vừa nhỏ vừa mềm, còn lo mi bị ăn hiếp, hóa ra mi lợi hại
thế này!”.
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Râu hùm nước mắt lã chã, nức nở phản đối: “Không ngờ ngươi lại dùng thứ
thủ đoạn hèn hạ này cướp mất tiên tử tỷ tỷ của ta, hu hu hu...”.
Dư Mặc thật không còn gì để nói. Thật ra hắn rất muốn đính chính với râu
hùm, rằng vị tiên tử tỷ tỷ này đến đuôi, vây và vảy đều không có, khó coi chết
được, hắn đây không đời nào đi để mắt đến kẻ khó coi như vậy.
Trước khi rời khỏi Nhan Đạm đã hứa danh dự, rằng sau này nàng nhất định
sẽ chăm ghé đến.
Dư Mặc bất giác nhủ thầm, nếu nàng ta chăm đến gây rối thì ngày tu thành
chính quả của hắn há không phải sẽ còn xa vời vợi sao? Nhưng rồi nghĩ lại thấy
Nhan Đạm chắc chỉ nói chơi thế thôi, hắn không cần lo ngại việc này.
Thế nhưng sự thật chứng minh Dư Mặc đã lầm to. Sau hôm đó Nhan Đạm
thật sự rất thường ghé đến, có khi mang theo quả tiên, có khi mang một quyển
sách đọc to trước ao, thậm chí có lần còn bung đến một thứ gọi là lư trầm, làm
cả khoảnh sân đều có mùi hoa sen dìu dịu.
Dư Mặc vẫn chẳng mấy đếm xỉa đến nàng, cũng như hắn trước nay không
mấy đếm xỉa đến đám cá trong ao vậy. Hắn thường xuyên ngâm mình trong làn
nước tối tăm, mắt nhìn lên khoảnh sáng trên đỉnh đầu. Có lúc Nhan Đạm ngồi
sát bờ ao, tay áo dài thõng xuống nước. Hắn cứ thế ở bên dưới quan sát, chợt có
lần ngoi đầu lên, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt là Nhan Đạm đang cười với
hắn.
Từ lần đó trở đi, tần suất ngoi lên mặt nước của hắn ngày một tăng dần.
Hắn chỉ là một chú cá, không biết cười. Thấy có người cười với mình, dường
như cũng trong vô thức học được thứ biểu cảm và tâm trạng này.
Hắn thậm chí nghĩ, tuy Nhan Đạm không có đuôi, không có vảy, cũng chẳng
có vảy, vẻ ngoài khác xa bọn họ, nhưng nhìn quen rồi cũng không đến mức quá
khó coi nữa.
Thế nhưng đột nhiên có một quãng thời gian, Nhan Đạm không đến thăm
bọn họ nữa.
Dư Mặc bất ngờ phát hiện ra mỗi ngày đều trở nên dài lê thê, từ khi trời sáng
đến lúc sẩm tối, có cảm giác lâu ơi là lâu. Việc tu hành của hắn lại sắp viên
mãn, toàn thân đều có cảm giác đau như lửa đốt.
Vào lúc Dư Mặc đang cắn răng trải qua thời kỳ quyết định, Nhan Đạm đã
đến. Hắn gắng lê mình ngoi khỏi mặt nước, muốn trông thấy nụ cười của nàng.
Bên cạnh nàng còn có một người đàn ông lạ mặt, người này vận áo đơn sơ,
từ má trái xuống cằm dường như bị bỏng, vết thương đã lên da non, tuy dung
mạo bị hủy hoại nhưng vẫn có thể nhìn ra người này vốn dĩ anh tuấn nhường
nào. Nhan Đạm ngẩng đầu, nhìn người đàn ông nọ nhoẻn cười.
Dư Mặc chỉ cảm thấy đau.
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Hắn cuối cùng đã hiểu ra, có đuôi, có vảy, có vây, đó không phải đẹp, mà là
xấu xí. Người đàn ông kia và Nhan Đạm giống nhau, đều có thân thế bằng
xương bằng thịt, còn có da dẻ mượt mà. Còn hắn chỉ có lớp vảy màu xanh đen
lạnh lẽo.
Hắn chỉ là một chú cá, cho dù là dòng giống cửu kỳ thời thượng cổ, cũng
chẳng qua là một chú cá mà thôi.
Hắn chầm chậm lặn xuống đáy nước tối tăm, đây là tất cả của hắn; còn Nhan
Đạm thì không như vậy, nàng biết chạy nhảy, không phải cả ngày lẩn quẩn một
góc ao sen.
Cũng không rõ bao lâu trôi qua, lần tiếp theo khi hắn tỉnh dậy, mặt trăng lưỡi
liềm đang treo lơ lửng trên không. Hắn đang nằm trên bậc đá cạnh bờ ao, vây và
vảy cá đều không còn nữa, thay vào đó là tay chân và một bộ da, trên người hắn
đang khoác một dải áo đen.
Dư Mặc nằm yên bất động, hắn chỉ muốn trở về làm một chú cá vô tri vô
giác.
Dư Mặc tuy đã hóa người nhưng ban ngày vẫn biến trở về chân thân, đêm
đến mới hóa thành hình người đi loanh quanh. Thời gian đầu hắn còn cảm thấy
dùng hai chân đi lại rất khó khăn, sau mới quen dần.
Hắn không phải chưa từng nghĩ đến việc đến gặp Nhan Đạm, nhưng dù có
gặp nàng cũng không nhận ra hắn, còn hắn cũng chẳng có gì có thể nói với
nàng. Hắn chỉ có thể đứng ngoài thiên cung ở Địa Nhai nhìn nàng từ xa, nhìn
một chút, nhìn thêm một chút, chỉ dừng lại ở bấy nhiêu. Trước đây hắn từng
nghe Nhan Đạm nói, nàng được sư phụ đưa đến thiên cung ở đây trông coi sách
vở. Khi đó hắn hứng thì nghe không hứng thì bỏ, thế mà bây giờ nghĩ lại, mỗi
một câu đều ghi nhớ trong lòng.
Dư Mặc bất giác nghĩ, hắn vẫn nên ở bên người trong tộc thì hơn. Bọn họ
mới thật sự giống nhau.
Nhưng rồi một đêm nọ hắn thấy Nhan Đạm bước chân loạng choạng trở về
thiên cung, lưng áo đầy máu, đều là những vết máu đã khô. Nàng đi được một
đoạn, cuối cùng cầm cự không nổi ngã khuỵu xuống đất.
Dư Mặc bước tới, cúi đầu nhìn nàng, mãi lâu sau mới cúi xuống ôm nàng
vào lòng.
Nhan Đạm tuy đang hôn mê nhưng vẫn không quên động tay chân, đấm
thùm thụp vào người hắn. Dư Mặc chỉ biết ôm chặt nàng không nhúc nhích, cứ
thế ôm trọn một đêm.
Khi hắn trở về ao sen, nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình trong ao, cảm
thấy nước da trắng ngà này thật sự quá ẻo lả, rõ là dáng vẻ của một cậu nhóc
không trật đi đâu được, trông còn nhỏ hơn Nhan Đạm vài tuổi. Từ đó mỗi tối
hắn không hóa thành người ra ngoài nữa, chỉ uể oải chôn mình dưới đáy ao.
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Nam Cực Tiên Ông đứng bên ao sen thở dài: “Ta thấy con cửu kỳ này chắc
không hóa người nổi rồi, tiếc cho tộc cửu kỳ thế là tiêu vong...”.
Dư Mặc nghe thấy có người tiến mấy bước về phía ao sen, tà áo lam nhạt
thõng vào trong nước, tiếp sau là một giọng nói uy nghiêm xa lạ: “Nhan Đạm
con bé này, vốn ta còn nghĩ nó sẽ hiểu chuyện một chút, không ngờ nó vẫn
còn... Haiz!”.
Đột nhiên nghe thấy cái tên này, Dư Mặc cầm lòng không đặng bơi lên một
chút, xuyên qua mặt nước hắn có thể loáng thoáng thấy được vị quân áo lam nọ
gương mặt nhăn nhó, nói tiếp: “Ta để nó ở thiên cung trông sách, là vì thấy nó
khá có tuệ căn, muốn nó tranh thủ lúc tu hành trau dồi thêm tiên pháp, còn định
bụng giao dị nhãn cho nó, để nó được lên hàng thượng tiên, kết quả nó lại đi
nhảy xuống thất thế luân hồi đạo”.
Thất thế luân hồi đạo?
Dư Mặc nhớ đây cũng là nơi các tiên đồng từng nhắc đến. Thất thế luân hồi
là hình phạt nặng nhất cho những ai vi phạm thiên quy, phàm những tiên quân
tiên tử bị ném xuống thất thế luân hồi đạo phải luân hồi bảy kiếp ở nhân gian,
nếm đủ khổ nạn mới có thể trở về Thiên đình. Quá trình luân hồi trắc trở khôn
lường, rất nhiều tiên quân tiên tử sau khi xuống phàm đã không bao giờ trở về
nữa.
Vị tiên quần áo lam lấy từ trong tay áo ra một viên châu trong veo đen
nhánh, đưa cho Nam Cực Tiên Ông, rồi giơ tay bóp trán, thở dài bảo: “Phiền
Nam Cực huynh giao viên dị nhãn này cho Đông Hoa Thanh Quân, đây là ý của
Ngọc Đế, để Thanh Quân chọn ra người có đủ tài đức”.
Nam Cực Tiên Ông đón lấy viên châu, cẩn thận cất vào chiếc túi nhỏ giắt
ngang eo, không hề để ý khi mình xoay người, chiếc túi đã bị một luồng sáng
xanh kéo rơi xuống đất, viên dị nhãn lăn ra ngoài.
Dư Mặc hóa thành hình người, chầm chậm cúi người.
Một ngày trên trời bằng một năm dưới phàm.
Phàm giới là một nơi thú vị, thú vị hơn Thiên đình rất nhiều.
Từ ngày xông khỏi Nam Thiên Môn, Dư Mặc đã thành yêu. Vốn hắn phạm
tội trốn xuống hạ giới, nhưng cuối cùng khi tiến hành truy cứu, Ngọc Đế cũng
chẳng phát hiện ra trên Thiên đình thiếu mất ai, đành cho qua chuyện.
Quãng thời gian rất dài sau đó hắn đã ngụ lại Da Lan Sơn Cảnh.
Có điều vẫn thường xuyên ra ngoài dạo chơi. Có lần đi xem hát tuồng, bảo là
xem tuồng, chi bằng nói xem người thì đúng hơn. Vì sao một câu chuyện do
người phàm nghĩ ra lại có thể khiến người ta rơi nước mắt; vì sao người xem
tuồng lại đau lòng vì một câu chuyện vốn chẳng hề dính líu gì đến mình?
Thật ra hắn cũng có khác gì, đứng ngoài xem câu chuyện của Nhan Đạm,
cuối cùng đã bỉ cuốn vào.
www.vuilen.com

249

Tác Giả: Tô Mịch

Dịch Giả: Mạt Trà

TRẦM VỤN HƯƠNG PHAI

Hắn dần dà quên mất gương mặt nàng, cho dù cố hết sức nhớ lại cũng chỉ
thấy một chiếc bóng nhạt nhòa. Dù gì cũng đã trôi qua quá lâu, hắn cũng không
thể cả đời nhớ mãi một con người này. Về sau hắn lại đánh mất dị nhãn, vốn
hắn còn định mang nó trao tận tay Nhan Đạm.
Hắn nghĩ, cho dù mình thật sự có thể mang dị nhãn trao vào tay nàng, nàng
cũng chưa chắc đã vui mừng.
Nhan Đạm chính là kiểu con gái khiến người khác giận chẳng xuôi, vui
chẳng đặng như thế.
Lại qua rất lâu sau, tộc trưởng hoa tinh đến thăm Da Lan Sơn Cảnh, dâng
đến không ít hoa tinh xinh đẹp trong tộc.
Dư Mặc không chút hứng thú nhìn những mỹ nhân yêu kiều quỳ bên dưới,
chợt trông thấy một gương mặt đã dần nhạt nhòa đến sắp bốc hơi trong màn ký
ức. Nàng khoác một tà áo màu lục nhạt, làm tôn lên làn da trắng mịn như thứ
gốm sứ thượng hạng, thậm chí còn khẽ ngước đầu, nhìn đỉnh đầu hói bóng láng
đang quỳ trước mặt của tộc trưởng nhà mình, miệng cười nhăn nhở.
Dư Mặc tay siết chén trà, mấy ngón tay run run.
Đi hết một vòng tròn lớn, vào lúc cảm thấy xung quanh đen ngòm, không
còn lối ra, trước mắt đột nhiên bừng sáng.
Nhan Đạm ngẩng đầu, mắt cười trong veo, y hệt nụ cười với Dư Mặc khi hắn
còn là một chú cá bé mắt đỏ: “Ừm, dung mạo Nhan Đạm tuy không phải là đẹp
nhất, nhưng tu vi ta cao lắm... E hèm, không phải, rất nhiều người nói Nhan
Đạm ân cần dịu dàng lại rất hiểu ý người khác”.
Thời gian có thể bào mòn hết mọi nhớ thương, cũng có thể tích kỹ nhớ
nhung đến ngày chồng chất.
Dư Mặc nhận ra mình rất thích nhìn dáng vẻ tươi cười của Nhan Đạm, chỉ
cần thấy nàng vui vẻ, cho dù bản than lòng trĩu muộn phiền cũng sẽ tự nhiên bị
quét sạch. Hắn vẫn giữ thái độ như trước đây, Nhan Đạm nói thêm với hắn mấy
câu, hắn cũng chỉ đáp qua cho có lệ. Hắn không biết mình nên nói gì, làm gì
mới đúng.
Yêu tinh ở Da Lan Sơn Cảnh rất ồn ào, Nhan Đạm cũng rất thích om sòm
huyên náo.
Dư Mặc yêu thích thanh tĩnh, hắn chịu không thấu những trò nghịch ngợm
nàng bày ra trước mặt mình, càng chịu không thấu nàng bày trò nghịch ngợm
trước mặt kẻ khác, chỉ có thể gồng mình hứng chịu. Ngày ngày ngụ cùng trên
một quả núi, có thứ cảm giác lâu dài cứ như thể sớm tối có nhau.
Nhưng suy cho cùng thì đó chẳng phải sớm tối có nhau. Chỉ là tạm thời dừng
chân tại cùng một chốn.
Dư Mặc nghĩ, hắn có thể đợi, bản tính ngoan cố này của hắn được thừa
hưởng từ đòng máu cửu kỳ. Nhan Đạm của hiện giờ, những lúc hắn không nhìn
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thấy đã chịu rất nhiều đau khổ, nàng giống như một quả trứng kiên cố, bằng mọi
giá bọc thật chặt bản thân, thứ hắn có là lòng kiên nhẫn, hắn có thể từ từ ấp, nói
không chừng có một ngày có thể ấp nở thứ nằm trong lớp vỏ trứng kia. Hắn
cũng từng nghĩ đến việc, liệu rồi sẽ có một ngày mình không còn kiên nhẫn tiếp
tục không? Nếu ngày đó đến, hắn sẽ dứt khoát buông tay.
Hắn không rõ trong lòng Nhan Đạm liệu có từng hoài nghi việc thiên sư
Đường Châu thật ra chính là Ứng Uyên Đế Quân năm nào không. Từ khi Liễu
Duy Dương vô duyên vô cớ tỏ ra khách sáo với Đường Châu thì hắn đã đoán ra,
nhưng người đáng nhẽ phải nhìn ra sớm nhất là Nhan Đạm thì lại mãi vẫn
không nhận ra.
Tiểu thuyết bút ký thời trước viết: Buổi đầu gặp mặt, xấp xỉ rằm đông, ngoài
song mai thưa sàng bóng nguyệt, ánh đổ đậm nhạt. Sau ta với người vai kề tay
ấp, tíu tít nói cười chuyện chi không kể? Đến nay ngẫm lại, mọi sự như hóa hư
không.
Đến nay ngẫm lại, ngoài trống rỗng ra nào có lưu lại gì.
Chắn ngang giữa hắn và Nhan Đạm là cố chấp tám trăm năm lội không qua
dòng Vong Xuyên. Sớm chiều giục giã bóng câu, chừng đó sớm hơm nhiều
không đếm xuể.
Nói không ghen tị làm sao có thể, giây phút đó ghen tị đến ngưỡng đố kỵ.
Hai mươi năm, bọn họ luôn ở bên nhau.
Quý người cùng chặng bắc nam, thương kẻ bẻ hoa chống thuyền, hai mươi
năm cùng vui cười phiền muộn, dẫu có bao nhiêu oán hận biệt ly, ít ra bọn họ
vẫn luôn bên nhau.

Ngoại Truyện 2
Thất Tịch

T

ử Lân và Lâm Lang cãi nhau.

Nhan Đạm gặm đũa, say sưa nhìn cặp đôi ngồi đối diện người ngoảnh một
hướng không thèm đếm xỉa đối phương. Nàng sớm đã nói mà, Tử Lân tính khí
thối chẳng thua gì hầm cầu, cứng nhắc không thua gì tảng đá, mỹ nhân như Lâm
Lang sớm muộn gì cũng có ngày chịu hết nổi hắn. Nàng đang giương mắt theo
dõi, chợt đầu bị ai đó gí xuống, suýt tí úp mặt vào đĩa thức ăn trên bàn.
Nhan Đạm trừng mắt ngó lên, thấy Dư Mặc giữ ống tay áo, nghiêng người
nhấc đĩa cần tây đặt trước mặt nàng, giọng bình đạm: “Lo ăn đi”.
Nhan Đạm sôi máu. Từ khi nàng hồi phục, thái độ của Dư Mặc đối với nàng
cứ nguội lạnh nửa vời như trước, thậm chí còn nguội lạnh hơn xưa: “Ta không
ăn cần!”.
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Dư Mặc ngoảnh đầu liếc nàng, ung dung cất giọng: “Nàng vừa nói gì, ta
nghe không rõ”.
“Ta nói... ta nói ta rất thích ăn cần...”
“Ờ, thế thì ăn nhiều một chút.”
Nhan Đạm dùng đũa khều khều mớ cần trong đĩa một cách đáng thương,
không nhìn thấy khóe môi Dư Mặc đang nhếch cười. Nàng cảm thấy ngày tháng
sau này của mình sẽ bi thảm không tả xiết, mặt trời chói lọi ngoài sân vào đến
mắt nàng cũng thành mây đen u ám.
Rầm!!!
Lâm Lang thình lình đẩy mạnh chiếc bàn thấp trước mặt, chiếc đĩa đặt ở góc
bàn rung rinh, “xoảng” một tiếng rơi xuống sàn. Nàng đứng phắt dậy, sát khí
đằng đằng quay sang Tử Lân.
Nhan Đạm tức khắc ngẩng đầu nhìn, tuy nàng phản kháng không lại Dư Mặc
nhưng Lâm Lang còn có thể trấn áp Tử Lân, vừa nghĩ vậy trong lòng nguôi
ngoai đôi chút. Dư Mặc giơ khuỷu chống bên mép bàn: “Chuyện người ta bớt lo
một chút, việc này không liên quan đến nàng”.
Lâm Lang ưỡn ngực hất hàm, chỉ thẳng vào mặt Tử Lân lớn tiếng tuyên bố.
“Tử Lân, ta đã mang trong mình cốt nhục của chàng!”.
“…Phụt!” Nhan Đạm phun cơm.
Xung quanh chìm vào một bầu không khí tĩnh lặng. Bách Linh trợn tròn hai
mắt, đôi đũa đánh rơi xuống đất cũng chẳng nhận ra; tiểu hồ ly té bịch ra bàn,
nửa buổi chưa bò dậy được; Nguyên Đan ánh mắt thẫn thờ, mất sạch sành sanh
thần thái mọi ngày.
Dư Mặc lấy khăn tay, kéo má Nhan Đạm sang, tỉ mỉ lau cho nàng. Ngón tay
hắn man mát, động tác nhẹ nhàng khiến nàng thấy rất dễ chịu. Dư Mặc đặt khăn
tay xuống, khóe môi nhếch cười: “Sớm đã bảo nàng còn gì, chuyện người ta bớt
lo một chút”.
Nhan Đạm ngạc nhiên: “Ủa, nhìn chàng như không ngạc nhiên chút nào hết
vậy?”.
Dư Mặc “ừ” một tiếng, đưa bát sang: “Canh ở bên đó”.
Nhan Đạm cẩn thận bưng bát canh đến trước mặt Dư Mặc, thấy cặp đôi đối
diện kia đã làm lành. Tử Lân mặt mày tươi rói: “Việc này từ khi nào vậy? Sao ta
chẳng hay biết gì cả”. Lâm Lang giơ tay đánh bôm bốp vào người hắn, nửa ngày
mới giận dỗi đáp: “Mới phát hiện hôm kia thôi...”.
Tử Lân mừng như bắt được vàng, còn bảo sẽ mời toàn bộ yêu tinh trong Da
Lan Sơn Cảnh đến uống rượu mừng đầy tháng.
Nhan Đạm không khỏi bụng bảo dạ, mới nghén đã bao lâu đâu, rượu đầy
tháng ít nhất cũng phải đợi em bé ra đời hãy bàn tới chứ. Nhưng dáng vẻ ông bố
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ngốc của Tử Lân, nhất là đối với Lâm Lang nghe lời răm rắp, bộ dạng này so
với ngày thường đỡ ngứa mắt hơn nhiều.
Dư Mặc nhíu mày nhìn bọn họ, rồi quay đầu nhìn Nhan Đạm, chẳng nói
chẳng rằng.
Nhan Đạm cảm thấy lông tơ khắp người đều đang dựng ngược, lắp bắp: “Dư
Mặc... chàng, chàng làm gì nhìn ta dữ vậy...”.
Dư Mặc đều giọng đáp: “Tử Lân bây giờ đến khúc xương sống giắt lưng
cũng chẳng còn, sau này Lâm Lang còn không trèo lên đầu hắn mà ngồi mới
lạ”. Tương tự, thử đặt mình vào vị trí của hắn, cũng cần suy nghĩ kỹ càng.
Nhan Đạm đáp tỉnh bơ: “Nhưng... nhưng vốn Tư Lân làm gì có xương sống,
hắn có mỗi cái mai rùa úp lưng...”.
Vậy là sau khi hồi phục tâm sự trĩu nặng nhất trong lòng Nhan Đạm chính là:
Vì tương lai sau này, nàng phải phô trương khí thế, phải đứng trên cao dùng nửa
con mắt nhìn xuống Dư Mặc. Rõ ràng hắn quan tâm bản thân đến thế làm gì có
chuyện ngược đời kẻ lép vế bao giờ cũng là nàng cơ chứ?
Vấn đề này, đã có sẵn người có thể vẽ đường giúp nàng.
“Ta với Tử Lân á? Ờ, là ta quyến rũ hắn đó, có gì không?”
Lâm Lang bỏ chiếc quạt tròn trên tay xuống, vừa thấy vẻ mặt ngượng ngùng
của Nhan Đạm thì đã hiểu ra, “Chúng ta khác tộc nên phong tục cũng không
giống nhau. Hồ tộc bọn ta xem đây như việc tu hành, hồ ly càng đắc đạo, sức
mê hoặc càng cao”.
Nhan Đạm chống cằm, vô cùng khổ não: “Nhưng dung chiêu này đối phó
Dư Mặc, chắc chắn không được đâu”.
“Sao lại không được? Đi, ta chỉ cho ngươi làm thế nào quyến rũ hắn, trước
tiên ngươi phải khiến hắn thừa nhận chuyện của hai người, rồi ân cần dịu dàng
với hắn, đợi thời cơ chín muồi thì bắt đầu nổi đóa giận dỗi, không được để hắn
xem thường mình! Vụt cho một trận xong thì dỗ dành mấy cái, như vậy cuối
cùng Dư Mặc mới ngoan ngoãn phục tùng. Ta nói ngươi biết luôn, ta ngứa mắt
hắn đã lâu lắm rồi!” Lâm Lang kéo Nhan Đạm dậy, rảo bước theo con đường
nhỏ trong sân ra ngoài.
“Lâm Lang nàng có thai đi đứng cẩn thận đấy!”
“Sợ cái gì, xảy ra chuyện tất cả đều là lỗi của Tử Lân!”
“…” Nhan Đạm lòng thầm than van, trước đây nàng cứ tưởng Tử Lân được
lời to, dè đâu hắn thật ra không được lời mà chỉ có lỗ.
Lâm Lang đột ngột dừng chân, chỉ ra phía trước, nói khẽ: “Ngươi xem, Dư
Mặc đang ở bên kia kìa”.
Nhan Đạm thừa biết vào giờ này Dư Mặc sẽ ngồi dưới gốc hòe trong sân,
đọc sách ngả lưng gì đấy, hiện giờ mặt trời đã sắp xuống núi, một lúc nữa hắn sẽ
trở về.
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Hai người chụm đầu vào nhau, Lâm Lang thầm thì căn dặn: “Bây giờ ngươi
sang đó, phải đi thẳng không được đi đường vòng, đợi hắn ngẩng đầu nhìn
ngươi thì ngươi nở một nụ cười với hắn, rồi ngồi lên chân hắn. Nếu hắn không
có chút phản ứng nào, thế thì một là hắn không có ý gì với ngươi, hai là hắn
không phải đàn ông. Nhưng nghe Tử Lân nói Dư Mặc rất thích ngươi, cách này
nhất định hiệu nghiệm”.
Nhan Đạm im lặng một hồi, hỏi: “Sau đó thì sao?”.
“Sáu đó? Làm gì còn sau đó nữa... mau đi đi nhanh lên!” Lâm Lang đẩy lưng
nàng, “Phải đi thẳng sang đó, đừng có nhát như vậy!”.
Việc này làm sao không nhát cho được?
Nhan Đạm thở mạnh hai hơi, chậm chạp đi về phía Dư Mặc, cứ đi ba bước
lại dừng lại quay đầu nhìn Lâm Lang một lần. Lâm Lang ở đằng sau mất kiên
nhẫn huơ tay ra hiệu, miệng giục: “Mau lên!”.
Nhan Đạm cắn răng, bất ngờ tăng tốc tiến thẳng lên trước gần như xông tới
trước mặt Dư Mặc. Dư Mặc đang nằm dài trên băng ghế quý phi dưới gốc hòe
già nhắm mắt nghỉ ngơi, nghe thấy tiếng động bèn mở mắt, nhìn nàng, xong
nhắm mắt trở lại.
Nhan Đạm đứng đờ ra đó, ban nãy Lâm Lang đã dặn đợi hắn nhìn mình thì
cười với hắn, nhưng nàng còn chưa kịp cười thì cơ hội đã vụt mất... Nàng
ngoảnh đầu nhìn, thấy Lâm Lang nhép miệng nói với mình: “Sao ngươi khờ quá
vậy một chút tư chất cũng không có là sao? Ngay bây giờ! Ngồi lên người hắn!
Nắm tay hắn!”.
Nhan Đạm uất nghẹn, nghiền mắt xoay người kiên định ngồi xuống. Còn
chưa kịp ngồi hẳn xuống thì đã bị Dư Mặc vòng tay sang ôm eo. Hắn còn tiện
thể nhích người sang bên, chừa ra một chỗ cho nàng: “Nàng ngồi mạnh như
vậy, không sợ sập ghế sao?”.
Nhan Đạm căng thẳng đến sắp ứa nước mắt, quay đầu nhìn Lâm Lang, thấy
nàng ta tức đến giậm chân bình bịch, lẩm nhẩm ra hiệu: “Đừng có sợ! Nắm tay
hắn, hôn tới luôn!”. Nhan Đạm thấy Lâm Lang còn khẩn trương hơn cả mình,
bèn cắn răng đánh liều, lại càng sấn tới, áp miệng hôn lên môi hắn.
Vì không phải lần đầu tiên, nên việc tiến hành hết sức thuận lợi.
Dư Mặc đờ người tại chỗ, phải nửa ngày sau mới giơ tay quàng lấy vai nàng.
Nhan Đạm tựa vào lòng hắn, thấy hắn giơ tay chống trán đằng hắng cất
giọng: “Nhan Đạm, ta...”. Dư Mặc nói được mấy chữ, chợt nhíu mày, ngần ngừ
không lên tiếng. Nàng đột nhiên rất muốn cười nhưng đành cố nhịn: Sống
chung lâu ngày, nàng phát hiện Dư Mặc mỗi khi ngượng bao giờ cũng đằng
hắng một tiếng rồi mới nói. Tuy biểu hiện trước đó của nàng rất tệ hại, nhưng ít
ra mục đích cũng đã đạt được, xem ra Lâm Lang cũng không cần giậm chân tức
tối nữa.
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Bỗng Dư Mặc quay đầu về phía Lâm Lang ném cho nàng ta một cái nhìn sắc
bén, Lâm Lang tức mình lùi lại mấy bước, quay ngoắt đầu bỏ đi.
“Nhan Đạm, lần trước ta đã bảo rồi, lần sau mà còn dùng chiêu này nữa thì
chẳng còn tác dụng đâu.”
Nhan Đạm rất muốn bác lại “Không còn tác dụng thế hồi nãy chàng mắc cỡ
cái gì”, nhưng dưới ánh nhìn chăm chú của hắn, cuối cùng nàng đành làm thinh
nuốt ngược câu này. Trên diện khí thế nàng căn bản còn bị bỏ xa.
“Nói xem, có phải nàng lại gây họa rồi không, hay là có việc gì?” Dư Mặc
ngồi thẳng dậy, “Lại còn nhờ Lâm Lang bày mưu, nàng ta thì nghĩ ra được kế gì
hay ho? Nàng đấy”.
Nhan Đạm cứng họng. Nàng không thể nói mình muốn đè đầu cưỡi cổ Dư
Mặc, nói thế e sẽ lãnh đủ. Nàng cân nhắc tới lui, úp úp mở mở đáp: “Dư Mặc,
hiện giờ bên cạnh chàng không có ai, cũng chưa cưới xin gì ai, hơn nữa... chàng
cũng có tí thích ta, phải vậy không?”.
Dư Mặc nhìn nàng không nói gì.
Nhan Đạm tái mét mặt mày: “Không lẽ mới đó chàng đã thay lòng đổi dạ rồi
ư?”.
“Trong lòng ta nghĩ thế nào, có liên quan đến những hành động vừa rồi của
nàng sao?” Dư Mặc cốc đầu nàng, “Đổi lý do khác”.
Nhan Đạm “ờ” một tiếng: “Thật ra thì cũng có lien quan... Là vậy, Lâm Lang
nói nếu ta làm vậy mà chàng cũng không có phản ứng gì, thế có nghĩa là chàng
không thích ta”. Đáy mắt Dư Mặc gợn nét cười, nhưng miệng vẫn im thin thít.
Nhan Đạm cuối cùng đã hiểu vì sao mỗi khi Dư Mặc cười đều rất dịu dàng. Nụ
cười xuất phát tự đáy lòng, bao giờ cũng đặc biệt ấm áp.
“Vậy là, nàng muốn thấy phản ứng của ta có phải không?” Dư Mặc giơ tay
vuốt mấy sợi tóc mai dính bên má nàng. Nhan Đạm ngẩn ngơ, nhất thời còn
chưa nắm được dụng ý của hắn, chợt thấy đất trời chao đảo, đầu chúi xuống đất
bị hắn bế xốc dậy vác trên vai. Nàng hú hồn, tay liền ôm cứng lấy lưng Dư Mặc,
cách lớp áo mỏng mặc xuân, tấm lưng nóng ấm của hắn tức thì căng cứng.
Nhan Đạm thẫn thờ nghĩ, tư thế này gọi là vác mà phải không nhỉ? Nàng cứ
nghĩ mình không được cao ráo, trọng lượng cơ thể vì thế cũng không nặng, Dư
Mặc bế lên cũng không phải chuyện khó khăn gì. Thôi được rồi, cứ cho nàng
hiện giờ tham ăn nhác việc, nặng đến phát khiếp, nhưng Dư Mặc sải bước dài
như vậy cũng không giống như đang vất vả lắm.
Nàng ngẫm tới ngẫm lui, chỉ có thể đi đến một kết luận: Đây chắc là... sở
thích riêng.
Tà dương ngả bóng, ráng hồng dệt gấm bên trời đang dần tối lại, cùng với
màn đêm đang âm thầm thâm nhập hòa làm một thể. Khuôn trăng dát bạc lơ
lửng chân trời, trăng tỏ sao thưa, tiếng côn trùng rả rích bên tai.
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Dọc đường ánh trăng trong veo soi sáng mặt đất, chốc chốc lại có các yêu
quái lớn nhỏ trong Da Lan Sơn Cảnh đi ngược hướng bọn họ, kẻ nào kẻ nấy cứ
như đã cùng hẹn trước, thoạt tiên sững người, tiếp theo mặt mày kinh hãi như
thể ba hồn bảy vía sắp lượn hết đến nơi, cuối cùng như ma đuổi chuồn đi mất
dạng. Nhan Đạm nhìn đến nghệt mặt, buột miệng khó hiểu: “Bọn họ làm gì
người nào người nấy như chạy nạn tới nơi vậy?”.
Dư Mặc thoáng dừng chân, rồi tiếp tục như không có gì băng qua dãy hành
lang dài: “Nàng xem giờ chúng ta đang đi đâu?”.
Nhan Đạm đầu chúi ngược nhìn thử phương hướng: “Hình như nơi ở của
chàng thì phải”.
“Thế trên giường trong phòng ta còn có thể làm việc gì?”
Nhan Đạm ngớ người, vội bảo: “Dư Mặc Dư Mặc, ta thấy chúng ta cứ từ từ
đã, trong tuồng tuyệt đối không phải diễn thế này đâu!”.
Dư Mặc rất mực bình đạm: “Thế theo như trong tuồng hát, màn tiếp theo
phải diễn thế nào?”.
Nhan Đạm tức tốc nhớ lại, vội vàng đáp: “Tiếp theo, tiếp theo là hẹn hôm
sau cùng nhau đạp thanh thưởng hoa, nhưng hiện giờ không phải lúc, vậy thì
ngắm trăng đọc thơ sáng tác câu đối cũng rất tao nhã. Tiếp tục tao nhã kiểu này
tầm một tháng thì có thể nắm tay ra ngoài dạo chơi, rồi thêm chừng...”.
“Nói vậy, những lời nàng nói vừa nãy đều là nói cho có à?”
“Đương nhiên không phải chỉ nói cho có rồi!” Nhan Đạm tức lộn ruột.
Dư Mặc giơ tay đẩy cánh cửa gỗ tử đàn chạm trổ hoa văn, hất tay áo một cái
khóa cửa lại, hạ giọng nói: “Nhan Đạm, ta đã mang sính lễ đến chỗ tộc trưởng
của nàng rồi”.
Nhan Đạm vốn còn đang giãy đành đạch như cá trên thớt, thình lình ngớ
người: “Chuyện hồi nào vậy?
“Ừm, khi nàng còn chưa tỉnh dậy.” Dư Mặc cúi người đặt nàng xuống
giường, vén áo ngồi xuống bên giường.
“Sau, sau đó thì sao?”
“Sau đó? Tộc trưởng của nàng dường như rất vui mừng, vội vã nhận lời
ngay, lại sợ một ngày nào đó nàng bị ta thôi, còn bảo ta chọn thêm vài cô...
Nhan Đạm?”.
Nhan Đạm ngước mắt, chỉ thấy trước mắt một màu đỏ rực, túm lấy tay áo
Dư Mặc: “Đây là thứ lời lẽ gì vậy? Tại sao không sợ ta không thèm chàng? Ta
có tệ đến mức đó không? Bắt nạt người khác cũng không cần đến mức này
chứ!” Gương mặt khôi ngô đã tiến gần trong gang tấc, nụ hôn nóng rực đáp trên
môi nàng, nhất thời chỉ cảm thấy một sự dịu dàng khiến nàng đầu váng mắt hoa.
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Nhan Đạm cắn răng đánh liều, đằng nào sớm muộn cũng đến, thò đầu chịu
chém rụt đầu cũng chịu chém, chi bằng nhanh gọn một chút. Nàng tự động vòng
tay sang ôm eo Dư Mặc, ghì môi hôn trả.
Cảnh tượng hai người họ hiện giờ, trong tu hành gọi là song tu, còn ở phàm
trần gọi là mây mưa.
Khi Nhan Đạm hôn đáp lại, cổ họng Dư Mặc phát ra tiếng cười khẽ, thân
người hắn hơi ngả ra sau, để đến phiên nàng xâm nhập vào miệng mình, ngón
tay tháo mở chiếc nơ buộc trên đai áo nàng. Dư Mặc chậm rãi ghì lấy vai nàng,
cúi đầu hôn lên cằm nàng, rồi từ từ hôn dọc xuống cổ.
Nhan Đạm cắn môi, quyết định không thể để lộ vẻ yếu đuối, bèn thò tay mò
đến đai áo của Dư Mặc, nắm vạt áo trước ngực giật tới giật lui, chiếc áo thế là bị
nàng cởi phăng. Nhớ năm đó khi nàng còn giúp việc trong gánh hát, cho dù là
bộ phục trang nặng trịch cũng mất có chút là lột sạch, huống chi chỉ là loại áo
thông thường.
Dư Mặc cúi người ấn nàng xuống giường, chỗ tóc lòa xòa trượt trên chăn
đệm, màu sắc đối lập với hoa gấm rực rỡ bên trên.
Dưới làn nội y mỏng manh, dấu vết động tình không tài nào che giấu. Nhan
Đạm cảm thấy cả người nóng rẫy, không rõ do những nụ hôn cháy bỏng đang
đáp xuống người hay là cơ thể nàng đang rừng rực. Tóc của hai người rối bện
vào nhau, đến hơi thở cũng nóng hổi, cứ như lửa bén, chỉ cần một đốm lửa nhỏ
cũng đủ thiêu rụi đồng hoang.
Dư Mặc trán lấm tấm mồ hôi, sắc mặt bình tĩnh nhưng trong mắt là hình ý
dạt dào: “Nhan Đạm”.
Nhan Đạm cứ ngỡ hắn muốn nói gì, im lặng chờ đợi, nhưng một cơn đau
bỏng rát thình lình thốc ngược lên trong thân thể, nàng nhịn không nổi bấu lấy
vai hắn, khẽ hít vào, từ từ thả lỏng cơ thể đang căng cứng. Dư Mặc lại thủ thỉ
bên tai nàng: “Nhan Đạm...”.
Bấy giờ nàng mới biết, hóa ra hắn chỉ muốn gọi tên mình.
Chỉ một tiếng gọi tên, nhưng lại dấy lên đớn đau trong lòng nàng. Nàng mở
to mắt muốn nhìn rõ vẻ mặt bây giờ của hắn, trên gương mặt tuấn tú giữa lúc
động tình là một vẻ si đắm trước đây chưa từng có.
Lúc này Nhan Đạm tự dưng cảm thấy, dáng vẻ này của Dư Mặc rất có sức
rung động lòng người.
Thi thoảng Nhan Đạm vẫn nghĩ, ban đầu người nàng gặp sớm nhất là ứng
Uyên Quân, từ cái nhìn đầu tiên nàng đã không thuận mắt con người này, cũng
như không thuận mắt tên phàm nhân Đường Châu do người ấy chuyển thế hóa
thành từ buổi gặp gỡ “oan gia ngõ hẹp” đầu tiên. Nhưng thứ không thuận mắt
này lâu ngày lại đã biến thành một thứ tình cảm khó lòng gọi tên.
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Nàng phạm tiên quy, đột nhập ao tiên, tự moi nửa quả tim của mình, cũng vì
thứ tình cảm khó lòng gọi tỏ này.
Dù không đến mức kinh thiên động địa, nhưng cũng đã là sống chết một
lòng.
Còn Dư Mặc đối với nàng lại là mưa dầm thấm lâu, nghĩ đến chỉ có những
bình đạm thường ngày, không có đau đớn sống không bằng chết khi chịu lôi
hình trên Thiên Hình Đài, không có đoạn tuyệt dứt khoát khi nhảy xuống thất
thế luân hồi đạo. Mỗi khi thấy nàng, dường như hắn đều không khỏi mỉm cười.
Đang suy tư, chợt nàng cảm thấy Dư Mặc đang giơ tay nghịch tóc mình, im
lặng thức cùng. Nàng ngẩng đầu nhìn Dư Mặc, thấy vẻ mặt như đang có tâm sự
của hắn, trong lòng không hiểu sao lại lay động: “Ta chỉ muốn... sau này có thể
mỗi giây mỗi phút đều ở cạnh chàng”.
Dư Mặc tay run run, đánh rơi lọn tóc trên tay xuống gối, mãi lâu sau mới lên
tiếng hỏi lại: “Nàng vừa nói gì?”.
Nhan Đạm nghĩ, lời này nói ra miệng thì dễ, nhưng làm được mới khó, nếu
mỗi giây mỗi phút đều ở cạnh nhau, lâu ngày khó tránh đâm ra nhàm chán:
“Nhưng chúng ta còn rất nhiều thời gian. Có thể đến khi trời tàn đất tận, chúng
ta vẫn còn sống sờ sờ. Sau này chúng ta có thể giống như trước đây, đó là
những ngày tháng vui vẻ nhất ta từng trải qua, chỉ là không biết chàng nghĩ thế
nào”.
Dư Mặc im lặng hồi lâu, đột nhiên nhổm dậy chống tay cành nàng, bảo:
“Nàng nhìn ta, nói lại lần nữa xem”. Mái tóc đen như mực của hắn rủ xuống lòa
xòa, dính rối vào tóc nàng, không hiểu sao khiến Nhan Đạm nghĩ đến hai chữ
“kết tóc” nhân gian thường nhắc. Từ bé nàng đã phá phách nghịch ngợm, tuy có
tiên căn nhưng hành động thì chẳng ra dáng tiên tử chút nào. Đáng phiền hơn,
bản tính còn cứng đầu ngoan cố. Trước đây giữa nàng và Ứng Uyên Quân, việc
cần đoạn sớm đã nên đoạn, thế mà thế nào cũng không đành lòng, về sau tuy đã
đoạn tuyệt, nhưng lòng có lúc vẫn còn tơ vương cố chấp với niềm thương nỗi
nhớ đầu đời của mình.
Nàng không phải chưa từng nghĩ đến nếu mình trở về bên cạnh Ứng Uyên
thì sẽ ra sao. Nhưng còn những tháng ngày du nam ngoạn bắc của nàng và Dư
Mặc, những lúc vụng về ngốc nghếch khi ở cạnh nhau, còn cả cách gọi chúa
công liên khanh thân mật nửa thật nửa đùa, chẳng nhẽ đều không đáng kể?
Sao nàng có thể ngốc đến độ chỉ biết yêu mỗi quá khứ?
Thứ hiện tại mưa dầm thấm lâu, dù cố mường tượng cũng chỉ hiện ra một
chiếc bóng nhạt mờ, ai bảo đó không phải là yêu?
Nhan Đạm nhìn hắn, thật lòng nói từng chữ: “Những ngày tháng bên chàng
trước đây là quãng thời gian vui vẻ nhất trong kiếp này của ta, sau này vẫn
muốn được ở bên nhau. Chàng nói có được không?”. Nàng dừng chút, cắn răng
buông một câu sến súa: “Dư Mặc, ta thích chàng. Ta yêu chàng”.
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Dư Mặc lặng lẽ nhìn nàng, mãi lâu sau mới cúi xuống, nụ hôn nóng hổi
quyến luyến bên thái dương nàng: “Được sau này chúng ta sẽ luôn bên nhau”.
Khoảnh khắc nàng nói lời yêu, trước mắt hắn như có hàng ngàn hàng vạn bông
pháo hoa nở bung rực rỡ, khiến hắn có chút hoa mắt thất thần.
Nhan Đạm dẩu dẩu môi: “Nhưng mà, sao chàng có thể thừa dịp ta không hay
biết đi đưa sính lễ, ít nhất cũng phải dắt ta theo chứ, để người ta biết ta đây một
là không gả bằng không phải gả vào nhà oách nhất”.
Dư Mặc “ừm” một tiếng, bẵng đi một lúc lại bảo: “Nếu muốn rút lời... có cần
một đường lui không?”. Bờ môi chạm nhẹ, sau khi thăm dò mới từ từ tiến sâu,
dùng răng cắn nhẹ, dùng đầu lưỡi phác nét, từ từ trượt qua cổ, hơi thở lần nữa
trở nên hỗn loạn: “Cho dù muốn, ta cũng không cho...”.
Nhan Đạm giơ tay vuốt nhẹ lưng hắn, bên trên có mấy sợi tóc bị mồ hôi làm
dính bết vào. Thân thể trần trụi ấm nóng của đối phương áp sát, có thể nghe rõ
nhịp tim thình thịch như trống dồn, da thịt cọ qua gây cảm giác tê nhẹ, thứ tê
ngứa khó lòng tả rõ như có kiến bò trong da thịt.
Nhan Đạm hé môi nuốt một ngụm khí, thì thào khẽ trách: “Dư Mặc, nhẹ
chút, đau ta...”.
Cửu kỳ vốn là loài thủy tộc có trí tuệ cao siêu, vì để sắp xếp được trận pháp
toàn vẹn không sơ hở, bắt buộc lòng phải không gợn tạp niệm, không mang dục
vọng, sao truyền đến đời Dư Mặc thì lại thay đổi thành ra thế này? Nhưng nàng
chỉ vừa nghĩ được sơ sơ thì đã bị nhấn chìm giữa quấn quít triền miên.
Có điều trong đầu mang máng nhớ được, ánh trăng đêm đó tỏ đẹp lạ thường,
in loang lõ trên nền gạch bóng những hoa văn của song gỗ đàn.
Da Lan Sơn Cảnh là nơi chỉ cần một chút động tĩnh kiểu gió lay ngọn cỏ là
tin đồn sẽ nhốn nháo hết cả lên.
Nhan Đạm qua đêm trong phòng Dư Mặc, bên ngoài tin đòn sớm đã rùm
beng. Trong số đó có hai tin đồn được đồn nhiệt liệt nhất: Một là, Nhan Đạm đã
dùng chú thuật trên người Dư Mặc sơn chủ, khiến sơn chủ đổi xoạch thái độ cho
nàng qua đêm trong phòng mình. Hai là, Dư Mặc sơn chủ đã nài hoa ép liễu
Nhan Đạm, nguyên nhân tra được, là do sơn chủ đã vắt người trên vai vác đi.
Nhan Đạm nghe buôn dưa cả ngày, điềm nhiên ngồi trước bàn trang điểm
thong thả chải tóc: Tin đồn thứ nhất tâng bốc nàng yêu thuật cao minh trong khi
thực tế lại không hề vậy, tin đồn thứ hai thì đã gột sạch nỗi sỉ nhục trước nay bị
nhận định cả đời này không ai thèm rước của nàng. Từ hôm nay trở đi, nàng
phải mang hết oai phong đường bệ ra đối đầu với Dư Mặc.
Đang mải suy nghĩ, chợt nàng nghe tiếng cửa phòng cọt kẹt mở ra, Dư Mặc
bước vào, quay người khép cửa.
Nhan Đạm nhìn hình ảnh phản chiếu trong gương đồng, giữ vẻ thản nhiên:
“Dư Mặc, ấn tượng đầu tiên của chàng về ta là gì?”.
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Dư Mặc thoáng ngớ người, bước đến bàn trang điểm cúi người lấy chiếc
lược từ tay nàng: “Sao tự dưng lại hỏi việc này?”.
Giọng Nhan Đạm dương dương tự đắc xem lẫn chút khôn lỏi thường trực:
“Lần đầu tiên trên Thiên đình ấy, chàng trước nay giả vờ dửng dưng chưa bao
giờ giả được đến cùng”. Nàng vừa dứt lời đã thấy hình ảnh phản chiếu trong
gương đồng, tay cầm lược của Dư Mặc thoáng run nhẹ.
Dư Mặc lặng thinh một hồi, đều giọng hỏi: “Nàng muốn nghe nói thật hay
nói dối?”.
“Đương nhiên là nói thật, nói dối ta nghe làm gì?” Nàng đoán chắc hắn cũng
chẳng thốt được lời vàng ý ngọc gì nhưng lần đầu họ gặp nhau đúng là nàng
cũng chẳng có gì đáng tung hô, “Chàng nói đi, ta sẽ không bị đả kích đâu”.
“Ờ, một con ngốc.”
Nhan Đạm bị dội thẳng mặt một gáo nước lạnh. Nàng những tưởng Dư Mặc
sẽ nói mình không có thân hình không được duyên dáng, tính tình tinh nghịch,
thậm chí là lỗ mãng, nhưng hắn lại nói nàng là con ngốc”.
“Chàng nói vớ vẩn, ta ngốc chỗ nào, như ta đây là cao nhân bị ngộ nhận là
kẻ đần biết chưa hả?” Nhan Đạm lửa giận phừng phừng, “Như Đan Thục mới là
ngốc”.
“Như Đan Thục là ngốc sao?” Dư Mặc lại cúi thấp người, chậm rãi chải dọc
mái tóc nàng. Ngón tay hắn mát rượi, động tác nhẹ nhàng, khiến Nhan Đạm
thấy dễ chịu vô cùng: “Thế về sau thì sao, kiểu gì cũng phải thay đổi cách nhìn
chứ?”.
“Về sau?” Dư Mặc khựng tay, hạ giọng nói: “Một con ngốc hay nhìn ta
cười”.
Chiếc trâm trên tay Nhan Đạm “tách” một tiếng gãy đôi, nàng quay ngoắt
đầu: “Dư Mặc chàng ức hiếp người quá đáng!”.
“Đừng xoay đầu mạnh thế chứ.” Dư Mặc buông vội mớ tóc đang nắm trên
tay, vài sợi tóc gãy còn nằm trong lòng bàn tay.
Nhan Đạm đứng dậy, khí thế phi phàm chỉ ra cửa phòng: “Đêm nay chàng ra
thư phòng mà ngủ!”. Tuy thấy Lâm Lang có phần quá đáng, nhưng lũ đàn ông
đều cần được dạy dỗ, nàng quyết định phải ra uy trước.
Dư Mặc trơ trơ tựa người bên bàn trang điểm, thản nhiên nói: “Nàng bảo ta
ra thư phòng là ta phải ra à, nàng xem ta là gì hả?”.
Nhan Đạm lại thua thê thảm.
Lũ đàn ông đều đáng đánh, phải vụt cho một trận rồi dỗ dành mấy cái, cuối
cùng sẽ xuất hiện một Tử Lân. Mục tiêu Lâm Lang đề ra hoàn toàn không áp
dụng được trong trường hợp của Nhan Đạm. Chưa đầy một tháng, nàng đã
quyết định bỏ cuộc.
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Nếu nàng đòi Dư Mặc gọt táo bóc nho cho mình, hắn sẽ không nói thêm lời
nào chấp hành ngay. Có điều mỗi lần nhìn Dư Mặc gọt trái cây nàng đều muốn
toát mồ hôi hột, nhìn hắn không giống như quen làm những việc này nhưng lại
cặm cụi làm rất nghiêm chỉnh, nàng cũng không đành bảo hắn gọt ra hình thù
con thỏ cho mình.
Nhưng nếu là những việc kiểu bảo hắn biến về nguyên hình cho nàng nuôi
một ngày hoặc đuổi hắn ra thư phòng ngủ, thế thì nàng có tức đến giậm chân
cũng vô dụng, Dư Mặc căn bản sẽ không đoái hoài đến nàng.
Nhan Đạm cố mãi mà chẳng có tiến triển gì, cuối cùng không thể không bỏ
cuộc.
Nhưng trên thế gian này, ngoại trừ Dư Mặc thì chẳng còn ai bao dung nàng
được đến mức này, điều này nàng nên cảm thấy may mắn.
Thật ra những ngày sau này so với trước đây không có thay đổi gì nhiều,
huyên náo một lúc là hết ngày.
Gốc đào Đan Thục trồng đã lớn ra quả, quả nào quả nấy mỏng vỏ dày thịt,
đỏ hây hây lắc lư trên cành trông rất thích mắt. Nó bắt đầu ngồi túc trực bên gốc
cây, đuổi đi vô số yêu tinh lén đến trộm đào.
Nhan Đạm nhìn tiểu lang yêu chăm chăm không biết chán ngồi xổm cạnh
gốc đào, ngước cổ nhìn dại cả mắt lên trên. Nàng vốc ít nước mát từ hồ lên làm
ướt mặt, xua bớt cái nóng ngày hè.
Đan Thục đột nhiên không nhìn chăm chăm tán đào nữa, quay đầu hỏi Nhan
Đạm: “Nhan Đạm tỷ, tỷ nói xem em bé của Lâm Lang tỷ và Tử Lân sơn chủ
trông sẽ thế nào? Đệ có hỏi phụ thân, nhưng phụ thân lại bảo đệ tự nghĩ, đệ mà
nghĩ ra thì còn đi hỏi làm gì...”.
Hai bàn tay đang vốc nước của nàng bỗng khựng lại, nàng nghiêm tức ngẫm
một hồi mới đáp: “Đan Thục, trước đây ta từng kể đệ nghe một câu chuyện của
phàm giới, ngày xửa ngày xưa có vị khai quốc hoàng đế nằm mơ thấy một con
linh thú, cuối cùng sau khi triều đại thay đổi đã đăng cơ làm vua, bèn cho xây
tượng con linh thú kia. Con linh thú bốn chân có hình dạng như rùa, lưng chia
làm bảy màu sặc sỡ, có một chiếc đuôi to đầy lông tơ. Hoàng đế kia cứ nghĩ đó
là kỳ lân, nhưng thật ra kỳ lân không phải vậy. Ta nghĩ con của Tử Lân và Lâm
Lang chắc sẽ trông như thế”.
Đan Thục thất vọng “ồ” một tiếng: “Đệ còn tưởng là con cáo trắng tinh như
Tử Viêm, trên lưng có cái mai, có thể chui vào che nắng tránh gió thì hay biết
mấy.
Nhan Đạm đoán nó hiện giờ ngày nào cũng túc trực bên gốc đào, chắc cũng
rất muốn có được chiếc mai có thể dùng tùy thích như vậy.
Đan Thục mắt long lanh nhìn nàng, lại hỏi: “Nhan Đạm tỷ tỷ và Dư Mặc sơn
chủ cũng sắp có em bé rồi phải không?”.
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Nhan Đạm chợt nhận thức một vấn đề cực kỳ quan trọng: Nếu nàng và Dư
Mặc có con liệu sẽ là thứ quái vật hình thù gì đây? Mới thử tưởng tượng sơ sơ,
nàng đã tức khắc rùng mình.
Mặt trời chói chang treo trên đỉnh đầu, ánh nắng sang rực đến gần như xuyên
thấu, dưới ánh dương rực rỡ nhường này, nàng lại cảm thấy toàn thân ớn lạnh,
tứ phía đều là gió hiu hiu thổi, thổi nữa, thổi mãi...
Tiếc thay nàng chưa kịp nói với Dư Mặc về vấn đề nan giải nếu sau này bọn
họ có con thì sẽ mang hình dạng gì, Dư Mặc và Tử Lân đã phải ra ngoài một
chuyến. Lâm Lang đặt tay trước bụng, khí thế chẳng hề suy giảm, ở trước mặt
mọi người nổi đóa với Tử Lân: “Chàng muốn ra ngoài thì cứ việc, nhưng nếu
trước Thất tịch không mò về, ta sẽ tìm cha mới cho đứa bé!”.
Nhan Đạm phì cười, lập tức một ánh mắt sắc lẹm đã lia đến trên người nàng,
nhưng nàng đã chai mặt từ lâu, huống hồ còn có Dư Mặc bảo vệ.
“Mấy ngày nữa là Thất tịch rồi...” Nghe Lâm Lang nhắc nàng mới nhớ ra
mấy ngày nữa là lễ Thất tịch, đó là ngày Ngưu Lang Chức Nữ gặp nhau trên cầu
Ô Thước trong truyền thuyết, cũng là ngày các cặp tình nhân trong thiên hạ gặp
mặt.
“Phải rồi, nàng muốn quà gì?” Dư Mặc khóe môi đượm cười.
Nhan Đạm lật bàn tay sang nắm lấy tay hắn, vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ:
“Muốn gì cũng được thật hả? Thật ra ta cũng không muốn thứ gì, hay là chàng
biến về nguyên hình cho ta nuôi một ngày đi có được không?”. Nụ cười trên
môi Dư Mặc đông cứng. Nhan Đạm dò sắc mặt hắn, dè dặt mở miệng: “Một
ngày không được, vậy... nửa ngày cũng được”.
Dư Mặc rút tay về, mặt mày lạnh tanh: “Trừ việc này ra, nàng muốn gì ta
cũng chiều”.
Nhan Đạm dẩu nhẹ môi: “Ờ, vậy chàng về sớm một chút”.
Thật ra Dư Mặc cũng chỉ đi khỏi có năm sáu ngày, trước đây bọn họ không
phải ngày nào cũng gặp mặt, vì vậy Nhan Đạm cảm thấy những ngày này chắc
cũng chẳng khác mọi khi là mấy.
Nhan Đạm ngồi canh gốc đào cùng Đan Thục một lúc, rồi giúp tiểu hồ ly
chải long, sau đó đi một vòng gần đó thì phát hiện một bầy tiểu yêu quái không
biết từ đâu ra đang xúm quanh Liễu Duy Dương, còn hắn thì đang giảng đạo
cho đám yêu quái. Tử Hư Đế Quân không hổ là Tử Hư Đế Quân, mở miệng nói
thêm vài câu còn chẳng buồn, vậy mà lại có bản lĩnh cùng đám yêu quái nâng ly
cụng chén, thuyết pháp giảng đạo.
Nhan Đạm đi hết một vòng trở về, chỉ cảm thấy trong lòng càng buồn bực,
cuối cùng đành chọn vùi đầu ngủ trưa một giấc.
Hình như... vẫn có chút không giống trước đây. Ít ra, những lúc không gặp
mặt sẽ thấy nhớ.
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Nhan Đạm ấm ức vò chặt chăn trong tay, bụng nghĩ, hắn đến biến về nguyên
hình một ngày chiều vui mình cũng không chịu, thật là khiến người ta tức chết.
Nhan Đạm chán ngán chịu đựng đến ngày thứ ba thì đã cảm thấy buồn bực
đến cực độ, may vừa chập tối thì trời đổ một trận mưa như trút nước, xua tan
hoàn toàn cái oi bức ngày hè, mưa đổ rào rào bên tai cũng khiến người ta dễ đi
vào giấc ngủ hơn. Nàng đang bắt đầu mơ màng thì chợt nghe tiếng cửa phòng
cọt kẹt, liền giật mình ngồi bật dậy.
Dư Mặc từ trên xuống dưới ướt mèm, đi đến bên tủ lấy một bộ quần áo sạch,
nói khẽ: “Nàng ngủ trước đi, ta đi tắm rửa cái đã”.
Nhan Đạm rất đỗi ngạc nhiên, vốn dĩ còn tưởng ít nhất phải mất năm ngày,
thế mà mới đến tối ngày thứ ba thì đã về đến.
Khi Dư Mặc trở về phòng trên người đã thay một bộ y phục sạch, theo thói
quen quàng tay sang vắt ngang eo nàng: “Ngủ rồi à?”.
Nhan Đạm mở mắt, trong bóng tối nhìn thấy sắc mặt hắn, dường như rất uể
oải: “Chưa, chàng mệt rồi thì ngủ trước đi”.
Dư Mặc mơ màng “ừm” một tiếng, xích người gần chút, chỉ một chốc sau đã
chìm sâu vào giấc ngủ. Nhan Đạm lắng nghe hơi thở đều đều của hắn, ít lâu sau
cũng an tâm chìm vào giấc ngủ.
Đêm được ngon giấc, sáng hôm sau thức dậy cũng sớm.
Nhan Đạm nhìn Dư Mặc gối đầu bên cạnh, không biết có phải do gương mặt
mệt mỏi không mà khí thế dường như cũng kém hẳn so với mọi ngày, nàng
thậm chí dám chìa tay sang bẹo má hắn, phải biết đây là việc xưa nay nàng rất
muốn mà không có gan làm.
Dư Mặc chỉ vô thức nhíu mày, mơ mơ màng màng ậm ừ trong họng.
Nhan Đạm chống má nhìn gương mặt say ngủ của hắn, bụng không khỏi
nghĩ, trông hắn đúng là kiệt sức thật, chẳng nhẽ Dư Mặc đã ăn vụng sau lưng
nàng? Nàng cúi đầu ngửi thử bên cổ hắn, không có mùi của kẻ khác, xong lại
vạch vạt áo trước ngực hắn ra nhìn thử, cũng không thấy dấu vết gì. Nhan Đạm
rón rén kéo vạt áo trở về như cũ, vừa ngẩng đầu đã thấy Dư Mặc không biết tự
khi nào đã mở mắt nhìn mình chăm chú.
Nhan Đạm giật thót, ngượng ngùng hỏi: “Chàng dậy rồi à?”.
Dư Mặc chống nửa bên người dậy, mỉm cười: “Từ lúc nàng bắt đầu cởi áo
ta”. Hắn nghiêng người sang, chống mình phía trên Nhan Đạm cúi đầu nhìn
xuống: “Mấy ngày nay có nhớ ta không?”.
Nhan Đạm lần đầu nghe hắn ăn nói sến sẩm thế này, cảm thấy cuối cùng uy
phong của mình cũng đã len lỏi dâng lên nhấn chìm đối phương: “Còn lâu nhé.
Mới có ba ngày, ta làm gì mà không có tiền đồ tới vậy”.
Dư Mặc cụp mắt, hạ giọng cười nói: “Thế à, thế mà ta thấy nhớ nàng rồi
đấy”.
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Nhan Đạm đần người. Lần này Dư Mặc ra ngoài không phải đã bị trúng tà
rồi chứ? Còn đang ngần ngừ, chợt thấy Dư Mặc chầm chậm cúi xuống phủ
người lên người mình, thân thể ấm nóng của hắn mềm mại săn chắc. Nàng nhìn
thấy trong mắt hắn chỉ in độc hình bóng mình, cũng cảm thấy dấu vết động tình
trên người đối phương, liền buột miệng kêu: “Dư Mặc, Dư Mặc, đêm qua về
không phải chàng mệt đến mức vừa đặt lưng xuống là ngủ ngay sao, ta thấy tốt
nhất hôm nay chàng cứ tiếp tục nằm nghỉ đi...”.
Dư Mặc không nói không rằng, cởi bỏ chiếc áo trên người vứt đại một góc,
bỏ ngoài tai những lời của nàng tiếp tục tiến sang.
Nhan Đạm nhìn cử chỉ này của hắn, chợt nghe lung bùng bên tai, lấy hết sức
bình sinh nhích ra sau: “Ta thừa nhận mới nãy ta nói dối, chàng đi ta rất nhớ,
chàng đừng có sán lại gần vậy mà!”.
“Ta biết, xưa nay nàng nói dối chưa bao giờ qua mắt được ta.” Giọng điệu vẻ
mặt hắn đều rất mực bình tĩnh, nhận thức này khiến Nhan Đạm càng sụp đổ.
“Dư Mặc chàng thế này sẽ nhiễm lạnh đó, mau, khoác áo vào đi...”.
“Giờ vừa mới qua hạ chí.”
Nhan Đạm hít sâu vào một hơi, cuối cùng một hơi nói hết những gì cần nói:
“Dư Mặc chàng có từng nghĩ đến việc ta là sen còn chàng là cá chín vây, cứ đà
này sẽ chui ra con quái vật hình thù gì đây?”.
Dư Mặc khựng lại một chút, rồi làm như chưa có gì xảy ra tiếp tục: “Thế thì
đã sao, cùng lắm thì như nàng chứ gì, ta sẽ không ghét bỏ đâu”.
Nhan Đạm tức thì cảm thấy, cách nghĩ của nàng và Dư Mặc sao lại khác xa
đến vậy...
Lúc hắn cúi người, Nhan Đạm cáu tiết bấu mạnh vào vai hắn, cào thành một
vệt đỏ. Dư Mặc “hự” một tiếng, khẽ chau mày, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn nàng,
đôi mắt trong suốt như lưu ly bên trong phản chiếu hình ảnh của nàng, và cũng
chỉ có mỗi nàng.
Trời vừa nhá nhem thì Tử Lân cũng về tới.
Nhan Đạm cảm thấy Tử Lân quả không thẹn với chân thân của hắn, về trễ
hơn Dư Mặc tận một ngày trời.
Có lẽ là vì Dư Mặc, vừa trông thấy nàng Tử Lân đã không còn vẻ mặt ghét
cay ghét đắng như trước đây, lại còn mở miệng bắt chuyện: “Dư Mặc về trước
rồi phải không?”.
Nhan Đạm cũng thuận miệng đáp: “Ừm, về từ tối qua rồi”.
Tử Lân ngớ người: “Tối qua?”. Im lặng một chút, rồi đột nhiên bảo: “Phải
rồi, nếu là tối qua, vậy là một khắc không ngừng dùng yêu thuật bay về, như thế
vẫn kịp. Giờ hắn đang nằm bẹp một chỗ không dậy nổi rồi có phải không?”.
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Nhan Đạm không khỏi nghĩ thầm, chắc hắn không phải chỉ vì một câu bâng
quơ “về sớm một chút” của mình mà gấp rút trở về như vậy đấy chứ? Yêu pháp
của bọn họ chịu hạn chế rất lớn, không thể dùng liên tục trong thời gian dài,
bằng không sẽ tổn hại đến tu vi.
Tử Lân thấy nàng không nói gì, vẻ chân thành bảo: “Tuy ta cũng không biết
Dư Mặc thích ngươi ở điểm nào, nhưng hắn là thật lòng đấy, lâu ngày tự nhiên
ngươi sẽ nhìn ra”.
Nhan Đạm “ừm” một tiếng, cười tươi nói bảo: “Tử Lân, ta chỉ ngươi cách
này lấy lòng Lâm Lang thế nào hả? Đêm Thất tịch mà có pháo hoa, Lâm Lang
nhất định sẽ rất thích đấy”.
Tử Lân vui mừng khấp khởi đi khỏi.
Nhan Đạm nhẩm tính, ngày kia là Thất tịch rồi. Tuy nói đây là lễ hội năm
nào cũng có của phàm giới, nhưng đặt vào thời điểm hiện tại, dường như trở nên
rất quan trọng.
Dư Mặc là mẫu đàn ông nhã nhặn ôn hòa, tuy nhìn bề ngoài cớ vẻ thờ ơ lạnh
nhạt, nhưng thật ra trong lòng cũng biết buồn bực cũng có rất nhiều suy tư, việc
gì cũng sắp xếp tỉ mỉ chu đáo. Đàn ông kiểu này, rất thích hợp để mang về nhà.
Sáng hôm Thất tịch là một ngày trời trong nắng gắt, mãi đến chập tối, gió
đêm mới khiến không khí mát mẻ lên dần.
Nhan Đạm đứng trong sân, tay bưng bát chè nấm tuyết táo đỏ bỏ đá, bên
trong còn có nho khô, ăn vào chua chua ngọt ngọt.
Vòm trời đột nhiên bừng sáng, từng đóa lớn pháo hoa đua nhau bay vút lên
không trung, những chùm tia tỏa ra trượt dài trong màn đêm, rực rỡ lóa mắt, cả
bầu trời đêm được rọi sáng gần bằng ban ngày.
Dưới tán pháo hoa, Dư Mặc đột nhiên gọi nhỏ: “Nhan Đạm”.
Nhan Đạm ngoái đầu, nhìn gương mặt được pháo hoa thắp sáng của hắn, đôi
mắt đen thâm trầm lặng lẽ nhìn nàng. Thật ra mặt Dư Mặc có đường nét mềm
mại, mỗi khi cười còn toát vẻ dịu dàng, nhưng ngày thường nhìn vào lại cảm
thấy rất anh tuấn kiêu dũng.
“Ta còn nợ nàng một câu. Ta yêu nàng.” Hắn nói.
Nhan Đạm nhìn hắn, môi nở nụ cười khoe lúm đồng tiền. Pháo hoa trở nên
đẹp hơn cũng vì ngắm cùng mọi người, riêng câu nói này, chỉ có nàng được
nghe.
Mười ngón đan nhau. Nhan Đạm cùng hắn vai kề vai, ngẩng đầu nhìn pháo
hoa giăng rực bầu trời, tráng lệ nhường này, rực rỡ nhường này, cứ như là thứ
ánh sáng được dùng cả sinh mạng để tỏa ra.
“Trời đang nóng thế này, chắc nàng sẽ dùng được.” Dư Mặc xoay đầu nhìn
nàng.
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Nhan Đạm đón lấy vật hắn đưa sang, là một chiếc quạt tròn, bên trên vẽ hình
hoa sen và cá, nét bút tài tình, sống động như thật.
Tử Lân và Lâm Lang đang đứng tay nắm tay trên núi. Đan Thục còn mải
canh chừng gốc đào cưng. Tiểu hồ ly cảm thấy Đan Thục không thèm đoái hoài
đến mình, nên cảm thấy ghen. Hồ ly nhỏ len lén lấy một quả đào rơi trên mặt
đất, cuộn mình thành quả cầu lông ôm đào lăn đi mất dạng.
Một bông pháo hoa khổng lồ nở rộ giữa không trung, khiến vòm trời bừng
lên sáng rực.
Nhan Đạm nhìn thấy bên cạnh bức tranh trên quạt còn có một dòng chữ nhỏ,
nàng từng nhìn thấy nét chữ của Dư Mặc, nhận ra đây là chữ do chính tay hắn
viết: Thấy tranh như thể có ta bên nàng.
Thấy tranh như thể có ta bên nàng.
Nhan Đạm vuốt nhẹ mặt quạt, quay đầu nhìn hắn mỉm cười: “Hè năm nay
nóng thế này, đương nhiên dùng được rồi”.

Hết.
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