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Tỉnh Rượu Cùng Đón Ánh Bình Minh
Chương 1 : Chương 1
Trong đêm tối, chỉ có ngôi nhà này là còn ánh đèn thấp thoáng.
Một vị nam tử ngồi trước bàn trang điểm, chậm rãi chải mái đầu bạc
trắng dài thậm thượt của mình. Tóc hắn tuy không có lấy một sợi đen,
nhưng dung mạo ước chừng không quá hai mươi, ngón tay thon dài
mảnh dẻ, làn da trắng còn hơn chiếc lược ngà mà hắn đang cầm trên
tay, dung mạo tinh tế tao nhã tựa như được một bút họa thành, mang
theo vẻ đẹp tĩnh mịch không khác chi hương thơm hoa đêm thầm kín,
khuôn mặt lạnh nhạt băng gía, đôi tròng mắt sâu thẳm tựa bóng đêm.
Một gã hắc y nam tử che mặt đột nhiên nhảy vào từ cửa sổ, cất tiếng
gọi khẽ: “Yến nhi.”
Vị nam tử tóc trắng chậm rãi buông chiếc lược, thấp giọng nói: “Kỳ Hàn
ca, cũng sắp đến hôn lễ rồi đó.”
Vị hắc y nam tử nhẹ gật đầu: “Ta biết, cho nên tâm trạng có chút bất
an.”
“Huynh quay về đi, không sao đâu, đệ sẽ tìm biện pháp bảo toàn tính
mạng cho huynh.” Vị nam tử tóc trắng không hề quay đầu lại, chỉ nhìn
đôi mắt bình tĩnh không chút gợn sóng của mình phản chiếu trong chiếc
gương đồng.
“Không cần, ta nếu không sống bất quá thì chết thôi, tuyệt đối sẽ không
để vươn lại chút hơi tàn thoi thóp.”
Vị nam tử áo đen nhắm đôi mắt lại, “Yến nhi, có những lúc sống cũng
không bằng được chết đi.”
“Huynh quá khắc khe với bản thân mình rồi.” Vị nam tử tóc trắng chậm
rãi cầm chiếc lược lên, lại tiếp tục chải mái tóc bạc của mình, “Huynh
mau chóng trở về đi.”
Vị nam tử áo đen chỉ nhẹ gật đầu, rồi cũng không thấy hắn chuyển
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động, trong nháy mắt tan biến vào không khí. Vị nam tử tóc trắng vẫn
tiếp tục chải đầu, một lúc lâu sau, hắn chợt hé đôi môi, ngâm lên khe
khẽ:
“Quang chiếu hải giác
Huyền câu thiên nhai
Duy quân nhất phán
Như nguyệt đương không”
.
Dịch nghĩa:
Ánh sáng chiếu rọi một góc biển
Chân trời đen huyền
Chỉ một mình người chờ đợi
Như vầng trăng treo giữa trời
Dịch thơ:
“Biển sâu tỏa rạng
Soi rọi chân trời
Chỉ người trông đợi
Như trăng chơi vơi”
Thanh âm của hắn thâm trầm êm ả, lưu luyến rồi lại vang xa.
Trong căn phòng nhỏ chỉ còn lại một ngọn đèn mờ, đêm tối muôn trùng,
bóng trăng ẩn trốn.
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+++++++++++++++++++
Trên ngọn núi cao bên dòng sông rộng, một ông lão đầu đội nói tre rộng
vành ngồi trên sườn dốc, thân khoác áo tơi, tay cầm cần câu, đôi chân
buông lỏng thỏng xuống bờ vực sâu thăm thẳm. Gương mặt ông lão
thong thả ung dung. Ông ngồi bên bờ vực, trên lưỡi câu mắc hai miếng
mồi, vừa vung cần, đã rơi đến giữa sông.
Mà cũng thật kỳ quái, bờ vực cách mặt sông rất cao, dây câu kia đáng
lẽ không cách nào chạm được đến mặt sông, thế nhưng khi ông lão vừa
vung cần, dây câu đã tự động dài ra gấp ba lần, rồi rơi vào lòng sông vô
cùng chuẩn xác, càng kỳ lạ hơn chính là, nước sông nơi đây cuồn cuộn
chảy xiết, người bình thường vốn sẽ không đến đây câu cá, hơn nữa dây
câu của ông lão lại hoàn toàn không bị nước sông tác động, vẫn đứng
yên bất động.
Tiếng nước ầm ầm vang dội, quăng câu từ lúc sáng sớm, bây giờ đã quá
trưa, cần câu vẫn không chút động đậy, ông lão cũng chẳng thèm để ý,
đôi mắt nửa khép nửa mở tỏa ra sắc thái ôn hòa, yên lặng chăm chú
nhìn vào dòng sông.
Rất lâu sau, cần câu đột nhiên bị thứ gì đó giật mạnh.
Ông lão nhìn dòng nước chảy xiết, thầm thở nhẹ, vẫn không ngó ngàng
đến. Thế nhưng lực kéo càng lúc càng mạnh, kéo cong cả chiếc cần.
Ông lão cười lớn, lắc lắc đầu, giật chiếc cần lên. Dây câu đang dài đột
nhiên co ngắn lại, kéo theo một con cá chép sắc màu lộng lẫy, cao bằng
nửa thân người ra khỏi lòng sông.
Ông lão vừa cười vừa càu nhàu nói: “Ta biết là ngươi mà.” Ngón tay duỗi
thẳng bắn ra, con cá chép rớt xuống sông trở lại, dây câu phục hồi độ
dài ban đầu, nhưng không thấy lưỡi câu đâu.
Ông lão đứng lên, chậm rãi thu lại cây cần, cao giọng hỏi: “Chu công
câu cá là để chờ người mắc câu, còn ta không có ý cao chí lớn, câu cá
cũng chỉ vì để làm một bữa cơm qua ngày, ngươi cắn đứt lưỡi câu của
ta, chắc là muốn thỉnh ta xuống sông cho thủy tộc xé xác đấy hử?”
Gương mặt hắn tuy già nua, thân hình lại cúi khòm, thế nhưng thanh
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âm lại rõ ràng đỉnh đạc, không bị tiếng nước réo gầm át đi.
Hắn vừa nói xong, dưới sườn dốc chợt cất lên một trận cười lớn, giọng
một nam tử cất lên: “Đông Phương đạo hữu đã tiến vào cảnh giới bụi
trần không lấm, câu cá nhằm để bụng đầy chắc hẳn cũng chỉ là nói giỡn
chơi thôi, người tu đạo mà lại nói dối thế à.” Nói xong lại cất giọng cười
lớn. Nhìn lại, hóa ra chính là con cá chép lúc nãy vừa rơi xuống sông, giờ
lại há miệng nói bằng tiếng người.
Ông lão mỉm cười nói: “Đỗ đạo hữu, thật nghĩ không ra ngươi tu tới tu lui
tu sao thành con cá chép, này xem ra cũng rất phù hợp cá tính ưa bóng
bẩy của ngươi, bần đạo cũng chỉ là thôn phu nơi sơn dã, không hiểu sự
cao diệu của thiên đạo, cho nên không thể cùng cá chép bàn luận việc
tu tiên, chỉ đành chúc mừng ngươi đã thần công đại thành mà thôi.” Sau
đó lại chắp tay niệm, “Thiện tai!”
Cá chép lên giọng mắng lại: “Thiện cái đầu ngươi!” nói xong xoay người
giữa không trung, biến thành một nam tử trẻ tuổi, xem ra cũng chỉ trên
dưới hai mươi, mái tóc tung bay, ăn vận tùy ý, trên môi mang theo một
nụ cười hào sảng. Mũi chân hắn chạm giữa hư không, sườn núi vừa cao
lại hiểm, nhưng hắn chỉ cần ba bước đã đến ngay đầu dốc, lập tức chửi
rủa ông lão không thôi: “Tên yêu quái kia, ngươi là yêu nghiệt phương
nào, còn chưa chịu hiện hình?”
Ông lão cất tiếng cười to, búng tay một cái, phép thuật biến hình ngay
lập tức tháo bỏ. Áo tơi như cũ, cái lưng cúi khòm bỗng dưng thẳng lên,
vết nhăn của tháng năm hằn trên nét mặt trôi đi, lộ rõ một dung nhan
tuấn mĩ ôn hòa. Trên môi hắn cũng mang một nụ cười, nhưng không
phải nụ cười ngang ngược như vị nam tử kia, mà là một nụ cười nhẹ như
gió xuân ấm áp, “Con yêu cá chép từ đâu tới đây, dám giả trang thành
Đỗ Kình Vũ bạn ta vậy hả?”
Kẻ đích xác là Đỗ Kình Vũ cười lên ha hả: “Nếu ta muốn giả trang thực
sự, xem ngươi bằng cách nào nhìn ra được ta đây? Này, Đông Phương,
cũng đã lâu chúng ta không gặp nhau rồi, ngươi vì muốn khai trai nên
định câu cá ăn đấy à?”
Đông Phương Đình chỉ nhè nhẹ mỉm cười, nửa thật nửa giả đáp: “Chúng
ta cho dù là người tu chân cũng không thể mỗi ngày chỉ uống mỗi đan
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dược cho được. Ta muốn đổi khẩu vị, chẳng lẽ cũng không được hay
sao? Quay lại chuyện ban nãy, ngươi phá hỏng bữa tối của ta, định lấy
gì bồi thường đây?”
Đỗ Kình Vũ hừ một tiếng rồi nói: “Chẳng phải ngươi mai phục ta sao?
Chúng ta cũng đã ba mươi năm không gặp, vừa gặp nhau đã đấu mồm
khua mép, ngươi sao lại tục tằng thế hử?”
Đông Phương Đình ưỡn ngực cười nói: “Yêu quái, ta còn chưa trách
ngươi quấy rầy ta câu cá, đã vậy còn cắn đứt lưỡi câu của ta, ngươi còn
bảo ta mai phục ngươi à? Ta nếu muốn gặp ngươi, phạt nát cái đỉnh núi
của ngươi là được rồi, đi câu cá làm quái gì chứ? Kẻ quấy rối là tên cá
chép yêu quái nhà ngươi, không phải sao?”
Đỗ Kình Vũ tự biết mình đuối lý, sờ sờ cái mũi nói: “Hầy, chuyện đó
không quan trọng”, rồi lại xiết xiết hai tay, cười nói: “Này, nói cho ngươi
nghe, ta đúng là đang có một chuyện tốt nên mới đến tìm ngươi.”
Đông Phương Đình vừa bực bội lại vừa buồn cười, hỏi: “Lại gặp phiền
phức gì to lớn không giải quyết nổi nữa à? Ngươi đến tìm ta, ngoại trừ
đã gây rắc rối khiến người chửi rủa ra, thì còn có chuyện gì nữa đâu cơ
chứ?”
Đỗ Kình Vũ cười hắc hắc nói: “Đừng nói thế chứ, Đông Phương. Mặc dù
ngươi nhiều lần giúp ta giải vây, khiến ta vô cùng cảm kích, nhưng lần
này thực sự rất thú vị, ta đảm bảo.”
Đông Phương Đình chỉ cười, rồi lắc đầu nói: “Ngươi nghĩ loại người như
ngươi còn đáng để ta tin lời hay sao?”
“Sao lại không chớ? Đỗ Kình Vũ ta, một nghèo hai trắng, nhà chỉ bốn
bức tường, ngoài ra không còn thứ gì khác, rất là đáng tin nha.” Đỗ Kình
Vũ ưỡn ngực nói, vẻ mặt vạn phần chân thật, nếu không phải trong con
ngươi hắn có chút ý hài hước, thì đã khiến cho người ta hoàn toàn tin
tưởng vào lời hắn nói rồi.
Đông Phương Đình tương giao với hắn cũng đã được mấy trăm năm, biết
người bạn tốt này da mặt cực dày, đao thương không xuyên nổi, tuy vậy
vẫn thanh thanh cười, trực tiếp vào thẳng vấn đề, “được rồi, ngươi muốn
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làm chuyện hại người gì, cứ nói rõ ra đi.”
Đỗ Kình Vũ làm ra vẻ hảo tâm chậm rãi nói: “Ngươi còn chưa nói có
đồng ý huề đao trợ giúp ta hay không kia mà.”
Đông Phương Đình cười thầm trong bụng, gương mặt lại làm ra vẻ
không quan tâm đến, hừ giọng nói: “Trả lưỡi câu cho ta, ta muốn đi câu
cá.”
“Câu cá cái gì? Nếu ngươi muốn khai trai, ta sẽ mang ngươi đi ăn mấy
món ngon hơn.” Đỗ Kình Vũ cười hắc hắc, vỗ bả vai hắn, hạ thấp âm
lượng nói: “Ta hiện tại là có chuyện vui đến báo cho ngươi biết. Đông
Phương, ngươi có muốn tham dự hôn lễ không?”
“Sống hơn tám trăm năm mà chưa từng tham dự hôn lễ của ai, chẳng
phải quá thiếu sót hay sao?” Đông Phương Đình mỉm cười, lườm hắn
một cái, “Sao? Muốn đưa ta đi uống rượu mừng à? Rượu mừng nhà ai
mà thú vị đến nỗi ngươi không ngại đường xa thiên lý tìm tới chổ ta?
Đừng nói người được coi là đứng đầu tu chân giới Thiên Thương môn
môn chủ cuối cùng đạo tâm bất ổn, có ý định bỏ dỡ tu tiên à?”
Đỗ Kình Vũ nghe nói thế liền lộ ra vẻ mặt nhăn nhăn nhó nhó, “Nếu
chuyện đó có một ngày trở thành sự thật, ta – Đỗ Kình Vũ sẽ nguyện ý
đem tất cả bốn bức tường còn lại mang ra bán sạch, bài thập thiên lưu
thủy tịch để chiêu đãi thiên hạ.”
Đông Phương Đình ha ha cười to, “Chỉ sợ tường nhà ngươi bán không
được giá thôi.”
Đỗ Kình Vũ hừ một tiếng, rồi cực kỳ hứng thú nói: “Ta nghe ngóng khắp
nơi, nghe được một tin hay ho, ngươi biết ai muốn kết hôn không? Chính
là Hồ vương Hi Minh đó.”
Đông Phương Đình có hơi kinh ngạc, nhưng nghĩ lại hồ tộc tính tình vốn
vô cùng thận trọng, đại hôn của hồ vương mà không ai được biết cũng
chẳng phải chuyện lạ kỳ, vì thế cũng chỉ gật gật đầu, cười cười hỏi:
“Nhưng vậy thì sao chứ? Tính tình hồ tộc vốn rất đa nghi, lại hay ngờ
vực, chúng ta cùng bọn họ mỗi bên tu đạo theo một cách khác nhau,
đừng nói đến việc nghênh nghênh ngang ngang chạy tới bảo muốn
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tham dự hôn lễ, e rằng chỉ cần nhìn trộm cũng đủ để bọn họ đuổi cổ
chúng ta ra ngoài rồi, chẳng phải sao?”
Đỗ Kình Vũ cười nói: “Cái đầu của ngươi bộ rớt đi đâu mất rồi à? Ta nếu
quả thật muốn nghênh ngang đến dự hôn lễ, ngươi chắc là đã chuẩn bị
khóc cha khóc mẹ rồi chứ hả? Thật là… Này, ngươi có nhớ cái lần chúng
ta nghênh ngang tiến vào Thiên Thương Môn không?”
Đông Phương Đình cười cười, trả lời: “Mặc đạo bào của Thiên Thương
Môn, tự xưng là môn nhân của bọn họ rồi đi ra đi vào chứ gì.”
“Chính là như vậy đó!” Đỗ Kình Vũ la lên, “Thiên Thương Môn cho dù
đông người, bọn họ còn không nhận ra chúng ta là ai. Lần này cũng vậy,
hồ tộc cho dù đông, bọn hắn cũng làm sao có thể nhận ra chúng ta
được? Ta biến thành cá chép còn được, chẳng lẽ biến thành hồ ly không
được hay sao?”
Đông Phương Đình lắc đầu cười nói: “Bề ngoài tất nhiên có thể cải
trang, nhưng ngươi cả người toát ra khí vị của kẻ tu chân, chẳng lẽ có
thể che đậy được sao?”
“Quả nhiên là Đông Phương, rất tinh tế rất tinh tế. Ngươi nghĩ ra được
vấn đề này, ta đương nhiên cũng đã nghĩ ra từ sớm rồi chứ.” Đỗ Kình Vũ
lại ngửa cổ cười vang, lấy từ trong tay áo một chiếc bình sứ, ném nó cho
Đông Phương Đình.
Đông Phương Đình đón lấy, mở ra ngửi ngửi, kinh ngạc nói: “Ồ, giỏi lắm,
ngươi quả nhiên đã luyện được thứ này rồi.”
Đỗ Kình Vũ ha ha cười to, “Thú vui của ta chính là muốn xem điều vui
vẻ, mới mẻ mà. Chỉ cần có thứ này trong tay là có thể tự do ra vào tam
giới, bất luận là yêu, ma, ngay cả con người, chỉ cần nuốt vào một viên
là có thể che đậy được khí vị của mình hơn nửa tháng. Chỉ cần phối hợp
với thuật biến hình, dựa vào pháp lực của chúng ta, muốn biến thành hồ
ly thì có gì khó khăn đâu chứ.”
Đông Phương Đình tấm tắc khen lấy khen để, “Giỏi lắm, xem ra chỉ
mấy vụ ăn chơi thế này ngươi mới chịu động não thôi.”
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Đỗ Kình Vũ chống nạnh cười to, “Quá khen rồi, quá khen rồi!”
Đông Phương Đình lắc đầu, cười nói: “Được rồi, ngươi dốc hết sức là vì
muốn tham gia đại hôn của Hồ vương phải không?”
Đỗ Đình Vũ cười khanh khách, “Hồ vương đại hôn ngàn năm chưa chắc
có được một lần, lần này ta mà không đến xem, thì có chết cũng không
nhắm mắt. Chẳng lẽ phải đợi đến lúc Hồ vương mang hỉ thiếp cung kính
tới mời ta khi ta thăng thiên hay vào ma đạo ta mới đi hay sao? Hiệu lực
của thuốc ta cũng đã thử qua, thật vất vả mới đoạt được hỉ thiếp từ tay
hồ tộc, ngươi nếu cứ chấp nhất, bỏ qua dịp được xem náo nhiệt thế này
là uổn phí lắm đó.”
Đông Phương Đình nhún vai cười nói: “Ta còn có thể nói được gì nữa
đây? Đương nhiên chỉ còn cách giương đao ra trợ giúp cho ngươi thôi.”
Đỗ Kình Vũ vui vẻ nói: “Hảo huynh đệ!” đưa tay vỗ lên bả vai hắn, lại
nói: “Nhà cỏ của ngươi cũng gần đây, chúng ta nhanh đến đó chuẩn bị
một chút, ngày mai đi đến chổ hồ tộc, cùng tham gia đại hôn hồ
vương.”
+++++++++++++++++++
Ngày hôm sau cả hai dậy rất sớm, đan dược do Đỗ Kình Vũ luyện thành
quả thực thập phần hữu dụng, vừa uống vào đã che đi mùi con người
trên cơ thể. Bình thường người chân tu luôn khinh miệt yêu ma cho nên
không muốn kết giao, vì vậy làm sao có thể luyện ra được thứ đan dược
tuyệt hảo này cơ chứ? Xem ra cũng chỉ có tên Đỗ Kình Vũ quái thai này
là phát huy sở trường vào những việc kỳ quái mà thôi.
Đông Phương Đình quen biết hắn đã lâu, cả hai không môn không phái,
cá tính lại phóng khoáng quái gở, thường không màng đến lễ pháp tôn
ti, quen chưa được bao lâu thì đã trở thành một cặp đôi ăn ý. Cái dạng
cá mè một lứa thế này, trong giới tu chân tất nhiên không hề có lấy một
chút tiếng tốt, chỉ vì cá tính Đỗ Kình Vũ thì thẳng thắng, cừu hận đã qua
cũng chẳng thèm nhớ, mà Đông Phương Đình thì lại thờ ơ, nào để tâm
đến lời ra tiếng vào của những tên nhàn rỗi, nhờ vậy mà cuộc sống lúc
nào cũng ung dung tự tại.
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Tình cảm giữa những người tu chân với nhau thường rất lạnh nhạt, cho
dù là đồng môn đồng phái cũng hiếm có người mỗi ngày đều ở cạnh bên
nhau, ba mươi năm – năm mươi năm, thậm chí một hai trăm năm không
gặp thì cũng là chuyện bình thường. Hai người bọn họ cũng vậy, nhưng
chỉ cần có chuyện, không nề hà đường xa vạn dặm tìm đến đối phương.
Che đậy mùi vị con người trên thân xong, hai người mạnh ai nấy tự thi
triển phép thuật, trên đầu lập tức trồi lên hai cái lỗ tai của hồ ly, phía
sau một cái đuôi cũng vươn dài ra. Hồ tộc pháp lực càng cao thì số đuôi
càng nhiều, nếu chỉ có một cái đuôi bình thường thì chính là tiểu hồ ly
vừa mới hóa được thành người. Biến thành một tiểu hồ ly mà ngay cả tai
và đuôi đều không cách nào che dấu được, thì sẽ không bị người khác
để mắt đến, đó chính là mục đích của bọn họ.
Nơi Hồ vương ở được gọi là Thiên Hồ động. Cửa vào Thiên Hồ động vị trí
cực kỳ quỷ quyệt, đường vào mỗi lần đều không giống nhau, bởi vậy chỉ
có cách đưa hỉ thiếp ra mới tìm được chỉ dẫn. Hai người một đường tiến
thẳng vào thâm sơn. Đỗ Kình Vũ vừa đi vừa kể lại mình làm cách nào
lấy được thiếp mời từ tay hồ tộc một cách vô cùng đắc ý.
Vào đến phạm vi phụ cận Thiên Hồ động, một tầng kết giới hiện ra, đại
khái để cho phàm nhân không thể xâm nhập vào, càng vào sâu lại có
thêm ba tầng kết giới với mức độ khác nhau. Đông Phương Đình và Đỗ
Kình Vũ ngoài miệng thì cười đùa, nhưng bên trong lại âm thầm quan
sát mọi thứ. Những kết giới này lợi dụng cảnh vật tự nhiên, chú lực tuy
không mạnh, nhưng nhờ lợi dụng địa thế tự nhiên nên rất hiệu quả, hiển
nhiên hồ tộc trên phương diện này trình độ vốn rất cao thâm.
“Tộc ta quả xứng là độc bá thiên hạ ngàn năm!” Đỗ Kình Vũ chống nạnh
cười to, nhìn dáng vẻ nghênh nghênh tự đắc của hắn lúc này, ai còn cho
rằng hắn là hồ tộc.
Đông Phương Đình lắc đầu phì cười.
Đi sâu vào trong thêm một lúc nữa, hai người đồng thời dừng chân, cảm
thấy hình như đã đi lạc hướng.
Đồng Phương Đình nhìn qua Đỗ Kình Vũ, Đỗ Kình Vũ nhẹ gật đầu, cả hai
người như con ruồi mất đầu bay loạn hết một khắc, mới chịu mở thiệp
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mời ra xem.
Thiệp mời vừa mở ra, trên mặt giấy bỗng trồi lên một quả cầu phát ra
ánh sáng đỏ, dần dần biến thành hình dạng một con tiểu hồ ly, vừa đáp
xuống đất lập tức chạy về phía trước. Hai người hô to thật là thần kỳ, rồi
đi theo hướng chạy của tiểu hồ ly, đi được hai khắc, cây rừng bốn phía
thưa thớt dần, không còn chút gì giống với một khu rừng rậm rạp nữa.
Trước mắt chợt hiện ra một bãi đất đỏ, bấy giờ mới thấy có người lui lui
tới tới, nam nam nữ nữ khe khẽ nói cười, tất cả đều có dung mạo diễm
lệ, ăn vận hoa mỹ, cử chỉ vô cùng thanh nhã. Có người dùng pháp thuật
che tai và đuôi đi, lại có người cứ tung ra năm đuôi bảy đuôi phe phẩy,
mặc khác còn có vài tiểu hồ ly đạo hạnh thấp kém, không dùng phép
thuật để hóa thành dạng người, mà dùng hình dạng hồ ly chạy lui chạy
tới trên mặt đất.
Đỗ Kình Vũ suồng sã dùng ánh mắt nhìn ngó khắp nơi, cuối cùng mới
cảm động quá cất giọng than thở: “Thật tốt quá! Tất cả đều là mỹ nhân!
Không giống mấy kẻ bên chúng ta, ai cũng tự cho mình là tiên nhân đạo
cốt, rốt cục đều thích dùng bộ dạng già khọm cả.”
Đồng Phương Đình buồn cười hỏi, “Ngươi đến đây không phải để xem
hôn lễ của chủ nhân nơi này sao?”
“Tất nhiên là thế!” Đỗ Kình Vũ nói rất thẳng thắng, sắc mặt thản nhiên,
“Ta nghe nói hồ tộc công lực càng cao thì sẽ càng xinh đẹp, cửu vĩ hồ
vương lại càng đẹp đến không thể dùng lời tả hết. Nghĩ đến việc hồ
vương một năm bốn quý đều ở trong Thiên Hồ động, đến lúc nào ta mới
có thể diện kiến được chứ? Tất nhiên đành phải thừa diệp này đến đây
chiêm ngưỡng dung nhan thôi.”
Hắn bình sinh thích những sự vật xinh đẹp, thích đến nỗi đã trở thành
thói xấu không đổi của hắn, những thứ gì càng khó có được thì lại càng
muốn xem, cho nên cũng khó trách hắn trăm phương ngàn kế tìm cách
đến tham dự hôn lễ.
Thân là đồng phạm như Đông Phương Đình cũng chỉ còn cách lắc đầu
cười trừ, hắn thuần túy chỉ là tò mò, hơn nữa hồ tộc xưa nay đều rất kín
đáo, được đến dự hôn lễ bí ẩn này, kẻ khác làm sao không tránh khỏi
động tâm.
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Hai người đưa thiếp mời cho thủ vệ, khom người, cố làm ra vẻ ôn thuận,
thủ vệ thấy bọn họ chỉ là những tiểu hồ ly vừa mới hóa được thành
người, bèn không làm khó dễ, xác nhận đúng là thiếp mời rồi để cho đi
qua.
Hai người một đường cứ thế mà đi, những hồ ly có pháp lực cao thâm
đều sẽ không lên tiếng chào hỏi bọn họ, hồ ly có pháp lực kém hơn lại
không phát giác ra bọn họ khác lạ chổ nào, bởi vậy cả hai rất thuận lợi
tiến thẳng vào hội trường hỉ yến.
Cửa vào Thiên Hồ động dùng đá nham thạch đỏ để làm nên trông rất
giản dị, nhưng hội trường quả nhiên khác biệt với bên ngoài, rộng rãi
không kém gì Kim Loan điện trong hoàng thành. Ở giữa là thảm hồng
rộng đến nỗi có thể để năm người dàn thành hàng ngang đi cùng một
lúc, trãi dài từ cửa vào cho đến tận cuối cùng. Những loại vải vóc được
dùng vừa nhìn đã biết đó là loại thượng hạng, xung quanh viền kim
tuyến kiêu sa. Những chiếc bàn đủ cho mười khách ngồi xếp khắp sảnh
đường, được làm bằng gổ tử đàn quý giá. Trong phòng đại khái có thể
chứa được hơn năm trăm người. Toàn bộ rườn cột trong đại sảnh được
trạm trổ hoa lệ, những rèm che màu đỏ buông mình từ trên cao xuống,
trên vách treo những chiếc đèn lồng đỏ nạm vàng, đưa ánh sáng lan tỏa
ra bốn phía.
Đỗ Kình Vũ nhỏ giọng nói: “Thật hoành tráng quá!”
Đông Phương Đình cũng góp lời khen: “Không hổ là Hồ vương, hoàng
tộc kết hôn đại khái chắc cũng giống thế này.”
Cả hai người bọn hắn không có thân phận gì, nên chổ ngồi rất xa bàn
chính, xung quanh đều là các tiểu hồ ly mới vừa hóa được thành hình
người, dung mạo phần nhiều cũng chỉ cỡ trung bình, khiến Đỗ Kình Vũ
phải liên tục ngước nhìn về phía bàn chính. Càng gần bàn chính, khách
khứa lại càng như thiên tiên hạ phàm, nữ thì thiên kiều bá mị, nam thì
phong lưu phóng đãng, tất cả đều thuộc hàng khuynh quốc khuynh
thành.
Đông Phương Đình nén cười vỗ vỗ vai hắn, Đỗ Kình Vũ chỉ đành thở dài
một hơi, nắn nắn cổ tay thay cho sự tiếc nuối không thể nói ra thành lời
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được.
Tên hồ ly bên cạnh lại cho rằng bọn hắn đang hâm mộ công lực cao
thâm của những người khác, cười một cách yêu kiều nói, “Đừng nhìn
nữa, chỉ cần tu thêm năm, sáu trăm năm, ngươi cũng có thể ngồi vào
chổ đó rồi.”
Đỗ Kình Vũ giơ gương mặt ai oán lên, nói: “Chỉ sợ chờ đến lúc ta chết
cũng không đợi được đến hôn lễ lần sau của hồ vương.”
Đông Phương Đình biết an ủi hắn cũng vô dụng, quay sang bắt chuyện
với tên hồ ly ngồi bên cạnh, “Đại điển khi nào mới bắt đầu?”
Hồ ly ngẩn đầu nhìn, rồi cười nói: “Ta nghĩ chắc còn phải đợi thêm hai
khắc nữa, khách khứa vẫn chưa đến đông đủ.” Quay đầu sang quan sát
Đông Phương Đình, khóe môi nhếch lên một chút tạo thành nụ cười mê
hoặc, “Ngươi tu hành lâu chưa?”
Vẻ mặt Đông Phương Đình vẫn bình tĩnh như không, đáp: “Vừa được
năm trăm năm không lâu.” Hồ tộc thường tu được từ bốn đến năm trăm
năm là có thể hóa thành người, nếu dùng tuổi thật để tính toán theo
đạo hạnh của hồ tộc, hắn e rằng đã ngồi ở bàn phía trước rồi, cho nên
không nói dối không được.
Đỗ Kình Vũ cũng tiếp lời, nói: “Ta được năm trăm ba mươi!” nói xong
nhìn Đông Phương Đình cười đắc ý. Tuổi của hắn thật ra nhỏ hơn Đông
Phương Đình những ba mươi hơn, nhân lúc này cố ý muốn chiếm tiện
nghi Đông Phương Đình một chút.
Hồ ly dịu giọng nói: “Ta xem đạo hạnh các ngươi cao hơn thế ấy chứ.”
Vừa cười vừa nắm lấy cánh tay Đông Phương Đình, chớp chớp mắt nói:
“Sau khi hôn lễ kết thúc, có muốn đến nhà ta làm khách không?”
Đông Phương Đình không cần suy nghĩ nhiều cũng đoán ra đối phương
đang cố ý dụ dỗ mình, không nén khỏi kinh ngạc. Hắn trước nay tính
tình vốn đạm bạc, những yêu quái sơn dã biết hắn là đạo sĩ, tự động sẽ
không dám quấy rầy hắn. Con người thì lại khá kín đáo, tuy cũng có gặp
qua những nử tử e ấp thẹn thùng, nhưng hắn cũng chỉ dùng thái độ lạnh
lùng đáp lại. Kỳ thật bình thường cũng không có ai dám thân cận, giờ
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phút này đột nhiên lại gặp phải một câu mờ ám như thế – nếu không
muốn nói rằng khá lộ liễu – đột nhiên cũng không biết dùng cách nào
đáp lại mới tốt.
Đỗ Kình Vũ ngồi bên cạnh cười đến mức muốn nội thương. Hồ tộc dùng
pháp lực cao thấp để quyết định hết thảy, pháp lực cao hay thấp đều
thể hiện qua dung mạo bên ngoài. Tướng mạo Đông Phương Đình vốn
tuấn mỹ ôn nhã, mang dáng dấp của một trích tiên ngự trên trời cao,
cho dù giờ phút này giả trang thành một tiểu hồ yêu, vẫn tản ra lực hấp
dẫn mê hoặc. Nhìn bộ dạng lúng túng của Đông Phương Đình, tên hồ ly
bên này hơi nhếch môi lên, muốn giải vây cho bạn của mình, hít sâu vài
cái miễn cưỡng nén cười, rồi ra vẻ ung dung đáp: “Mỹ nhân đã đối xử
với ngươi tốt lắm rồi à, ngươi lại không phân biệt tốt xấu, mời người ta
đi làm khách, nhưng ta cũng thấy khá thú vị à.”
Cứ tưởng tên hồ ly kia sẽ theo cầu thang mà xuống, lại không ngờ đôi
tròng mắt màu ngọc bích của hắn lại chuyển động, cười diễm lệ rồi nói:
“Vậy quá tốt rồi, hai người các người cùng đến đi.”
Giờ lại đổi thành Đỗ Kình Vũ lúng túng, hắn ban đầu cũng thật sự không
muốn đi, chỉ định giúp Đông Phương Đình giải vây. Bản thân hắn tuy
không tuấn dật bằng Đông Phương Đình, thì cũng là một mỹ nam tử hào
hoa, tên hồ ly này dĩ nhiên cho rằng càng nhiều càng tốt, rốt cục cả hai
người đều bị cho vào tròng.
Cuối cùng Đông Phương Đình xem như đã khôi phục lại được vẻ bình
tĩnh thường ngày, từ tốn cười nói: “Hai người bọn ta đều đang chờ một
người bằng hữu, hắn dự định thế nào bọn ta cũng chưa rõ, sau hôn lễ
nếu hắn rảnh rỗi, ba người chúng ta sẽ cùng đến quấy rầy ngươi, như
vậy được không?”
Hồ ly nghe vậy liền mỉm cười một cách diễm lệ: “Vậy thì tiện quá rồi còn
gì.”
Đỗ Kình Vũ vội vàng phụ họa vài câu rồi chuyển đề tài sang hướng khác.
Khách khứa dần dần cũng ngồi vào chổ, cười nói hàn huyên, ai ai cũng
quần là áo lượt, xinh đẹp mỹ miều, không lời nào diễn tả hết được, làm
Đỗ Kình Vũ cảm thấy thật không uổng công cho chuyến đi này. Đợi cả
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đại sảnh đã yên vị, trên mặt bàn trống trãi bổng hiện ra vài món điểm
tâm, đều vô cùng tinh tế, có thể mang ra sánh với các món điểm tâm do
ngự thiện trong hoàng cung làm ra. Hai thị nữ mặc áo đỏ tiến đến mở
cửa chính ra, ngoài cửa truyền vào tiếng phèn la náo nhiệt.
Xem ra tân nương cũng đã đến rồi, mọi người đều rất phấn khởi. Đỗ
Kình Vũ thiếu điều muốn leo lên ghế đứng xem, Đông Phương Đình cũng
không tránh khỏi tò mò, ngẩn đầu nhìn ra cửa.
Chỉ thấy một chiếc kiệu lớn tám người khiên từ từ tiến đến, rèm che làm
bằng gấm đỏ thêu hình kim phượng, trên đỉnh kiệu đứng sững một con
phượng hoàng lấp loáng, trông vô cùng sang trọng kiêu sa. Khiên kiệu
là tám thiếu niên xinh đẹp nhỏ nhắn, phía trước kiệu là nhạc đội, tỳ nữ
đi phía sau kiệu ước chừng trên dưới một trăm năm mươi người, dung
mạo đều vô cùng diễm lệ, thân mặc xiêm y may bằng tơ lụa quý giá.
Đỗ Kình Vũ mở to hai mắt ra chăm chú nhìn vào, không ngừng lẩm bẩm
nói: “Quá là phô trương, quá là phô trương…”
Chiếc kiệu dừng lại trước cửa chính, hai tỳ nữ đứng hai bên đưa tay vén
rèm kiệu lên, đỡ một nữ tử mặc giá y đỏ thắm. Cho dù là giá y trên
người nữ tử, hay chiếc khăn đỏ trùm trên đầu, đều được làm bằng tơ lụa
cao cấp nhất, một kẻ không biết gì về thêu thùa may vá như Đông
Phương Đình và Đỗ Kình Vũ đều nhìn ra được nó tinh xảo vô ngần.
Gương mặt tân nương tuy được che kín, nhưng tư thái yểu điệu, mảnh
dẻ nhu mì, khi cử động lại càng tao nhã phiêu du, không khó để nhận
định rằng đó chính là một đại mỹ nhân khuynh quốc.
Đỗ Kình Vũ thấp giọng hỏi: “Thế nào?”
Đông Phương Đình cũng hạ giọng đáp khẽ: “Sáu đuôi.”
Hồ tộc pháp lực càng cao lại càng dễ dàng mang đuôi giấu đi, nhưng
nếu có công lực cao hơn thì cũng dễ dàng khám phá ra được.
Đỗ Kình Vũ nghe vậy liền trừng mắt nhìn, “Ta hỏi ngươi mỹ nhân đẹp
đến thế nào, ai hỏi ngươi đuôi có bao nhiêu cái.”
Đông Phương Đình bật cười nói: “Ai bảo không hỏi rõ ràng.”
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Tân nương được tỳ nữ dìu đi, đạp lên thảm đỏ từ từ tiến đến. Giờ phút
này cả hội trường đều tĩnh lặng, Đông Phương Đình và Đỗ Kình Vũ cũng
ngậm miệng lại không tranh cãi nữa, chuyên tâm vào xem hôn lễ diễn
ra, thì thấy phía đầu thảm đỏ xuất hiện một nam tử mặc hỉ phục, nói
vậy đây chính là hồ vương Hi Minh, hai người mở to mắt nhìn, thấy hắn
cao lớn anh tuấn, dáng dấp tuấn dật phi phàm, tuy mang vẻ mặt ung
dung tự tại, nhưng lại thuộc về sự vương giả uy nghiêm. Những nam
nhân ngồi đầy trong hội trường trước mặt hắn ta đều trở thành ngọn cỏ
nhỏ nhoi, điểm được theo mình một màu xanh nhạt, không có lấy một
chút đẹp mắt, đành cam phận làm nền để tô điểm cho hắn ta.
Đỗ Kình Vũ tuy thích mỹ nữ, nhưng cũng thích mỹ nam tử. Mọi người
nhìn thấy hồ vương, cho dù nam thanh thoát nữ diễm lệ, cũng đều
không dám nhìn thẳng vào hắn, chỉ dám len lén quan sát mà thôi.
Đông Phương Đình trong lòng cảm thấy buồn cười, nghĩ cho dù ngăn
cản hắn hắn cũng sẽ không chịu nghe, dù sao cũng chỉ có một lần, chổ
ngồi lại xa, hồ vương sẽ không chú ý đến một tiểu hồ ly không có năng
lực, cho nên chỉ đành để cho Đỗ Kình Vũ dùng ánh mắt săm soi đăm
đắm vào hồ vương.
Hôn lễ thuận lợi tiến hành, nhưng ngay khi tân nương tiến đến giữa tấm
thảm đỏ, lại có chuyện phát sinh. Một ngọn gió lớn đột nhiên thổi thẳng
vào trong đại sảnh, làm những chiếc đèn lồng bị thổi trúng đông ngã tây
nghiêng.
“Yêu khí thật mạnh mẽ!” Đỗ Kình Vũ thấp giọng nói.
Đông Phương Đình cũng gật nhẹ đầu, “Là muốn thị uy.”
Hi Minh phất tay, gió lạnh chợt ngừng lại. Hắn lạnh lùng nói, “Xin mời
vào đây!” Người đã đẹp mắt, thanh âm lại càng dễ nghe, mặt dù hiển lộ
sự lạnh lùng, thế nhưng vẫn mang theo sự phong tình vạn loại.
Hắn vừa nói xong, ngoài cửa bỗng cất lên giọng ca thanh dịu:
“Diêu nguyệt vọng thiên tế
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Trọng lộ thấp nhân y
Đề đăng kinh diêm yến
Phụng tửu dữ đồng tịch
…
Quân ngôn ngô tâm như thử nguyệt
Tuy hữu thiên khuyết vĩnh bất di
Ngã ngôn mạc quản nguyệt khởi lạc
Duy nguyện thử sinh lưỡng tương y
….”
.
Dịch nghĩa:
“Trăng tròn nơi chân trời xa
Sương rơi nặng thấm ướt áo người
Thấp đèn ngồi dưới mái hiên nhà
Cùng chung một chiếu và dâng lên người chén rượu
…
Người nói tâm của ta cũng như trăng kia vậy
Tuy có lúc khuyết lúc tròn nhưng mãi mãi chẳng đổi thay
Ta bảo không quan tâm trăng kia lên hay xuống
Chỉ nguyện đời này được gắn bó với nhau.”
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Dịch thơ:
“Trăng tròn trên trời rộng
Sương nặng thấm ướt vai
Dưới hiên đèn sáng tỏ
Cùng người vui chén say
…
Dù khuyết tròn nhưng lòng chẳng đổi
Là tâm ta soi tỏ dạ người
Lên hay hạ mặc trăng dời lối
Nguyện cùng người chung hưởng buồn vui”
~o0o~
“Trăng tròn treo ở trên cao
Hạt sương rơi nặng thấm vào áo tơi
Thấp đèn nhấp rượu trao lời
Dưới hiên chung chiếu cùng mời chén say
…
Khuyết tròn nhưng chẳng đổi thay
Người rằng ta cũng thẳng ngay tấm lòng
Nguyện rằng trọn kiếp thủy chung
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Sẽ không lên – hạ chuyển cùng bóng trăng”
Tuy là nam thanh, thế nhưng lại vô cùng nhu hòa uyển chuyển, giống
như mang theo vô vàn nỗi ai oán không thể nói hết thành lời.
Nếu nói Đỗ Kình Vũ háo sắc, thì Đông Phương Đình lại chính là kẻ háo
thanh, giờ đây nghe tiếng ca trong ngần đến vậy, dĩ nhiên cũng khó mà
kềm chế được bản thân mình, chỉ muốn nhỏm người đứng dậy xem.
Thấy quá nguy hiểm, Đỗ Kình Vũ vội vươn tay kéo hắn ngồi xuống trở
lại.
Đông Phương Đình âm thầm cảm khái: “Lại có thêm tiên nhạc, chuyến
đi này quả không uổng phí! Không biết đây là giọng hát của ai, thanh
âm vang vọng như thấu tận đến chín tầng trời vậy!”
Đỗ Kình Vũ càu nhàu nói: “Đợi thêm chốc nữa ngươi hẳn đi tay bắt mặt
mừng với hắn, còn trong tình huống này, hai tên tiểu hồ ly không có đạo
hạnh chúng ta nên ngồi lại mà xem hí kịch cho hết đi.”
Lại thấy Hi Minh vung tay lên không phất qua, hai cánh cửa lớn bỗng
nhiên đánh rầm một tiếng đóng lại, nhưng vừa đóng, lại đột nhiên mở
toan ra. Một hồng y nam tử khoan thai bước vào, mái tóc dài phủ đến
thắt lưng phiêu động theo gió, lung linh sắc bạc như ánh trăng ngân. Đỗ
Kình Vũ hít vào một ngụm khí lạnh, Đông Phương Đình cũng không
tránh khỏi bàng hoàng, người này có thể nói chính là nam tử đẹp nhất
mà họ từng gặp được. Đôi mắt đen huyền nào khác chi màng đêm sâu
thẳm, con ngươi di chuyển tựa như khóc như than, da tuyết môi thanh,
mái tóc bạc rung mình bay lượn, thân tuy khoác chiếc áo đỏ rực tựa lửa
hồng cháy bỏng, nét mặt là sự tinh xảo như đã đoạt hết tài nghệ của
trời già, nhưng cả người hắn dường như được bọc trong sự tàn độc của
bão tuyết lãnh liệt, lạnh thấu đến tận tủy xương, khiến người khác
không dám đến gần mà chỉ có thể né người xa tránh. Hắn chậm rãi
nhếch môi cười khẽ, hừ lên một tiếng.
“Hắn chính là người vừa mới hát…” Đông Phương Đình thấp giọng lẩm
bẩm, đôi mắt hắn đã không cách nào rời khỏi bóng người đó rồi.
Đỗ Kình Vũ cười lên ha hả, vui vẻ nói: “Được xem mỹ nữ, lại có hí kịch
để xem, chuyến đi này quả không uổng phí, quả không uổng phí!”
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LINK Truyện:
Tỉnh Rượu Cùng Đón Ánh Bình Minh https://truyenhayhoan.com/doctruyen/tinh-ruou-cung-don-anh-binh-minh-3774793.html
LINK Chương này:
Chương 1
https://truyenhayhoan.com/doc-truyen/tinh-ruou-cung-don-anh-binhminh-3774793/chuong-1.html
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