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“Hàn, ngươi làm sao vậy?” Huyền cẩn cẩn dực dực nhẹ giọng hỏi. Từ
sau núi về đây, cả đoạn đường sự trầm mặc của hắn làm y cảm thấy bất
an. Vì sao hắn nhìn thấy Mai băng thạch đó lại có biểu tình này, là y đã
làm sai cái gì sao? Y vô tình nhìn thấy trên cây tiêu của hắn có khắc chữ
“Mai”, nên y cho rằng hắn rất thích, không nghĩ kết quả lại như thế này.
“Không có gì.” Trác Hàn miễn cưỡng cười.
“Hàn…”
Hàn, ngươi làm sao vậy? Nói cho ta biết đi…
Vốn tưởng rằng tuy không thể quên, nhưng vẫn có thể thản nhiên đối
diện. Nhưng không ngờ khi vừa nhìn thấy Mai băng thạch, hồi ức cặn bã
từng được chôn sâu nơi đáy lòng lại cuồn cuộn nổi lên, làm hắn không
kịp phòng bị đã hồn phi phách lạc. Trong khoảnh khắc, hắn dường như
nhìn thấy rõ ràng cảnh tượng đó… Dáng vẻ tươi cười lãnh ngạo, mang
theo vài phần khinh miệt của nàng, nàng đang nhìn hắn… toàn thân đổ
mồ hôi lạnh, chật vật bất kham mà nhìn hắn…
Hàn, ta đã làm gì sai sao?
…
Vẫn là tự cho mình thông minh, tự nhiên lại nhất mực dẫn hắn đến đó.
Hắn trước giờ luôn lãnh tình thong dong gần như lạnh lùng. Thật chưa
bao giờ nhìn thấy cái bộ dạng này của hắn.
“Huyền…” Ngẩng đầu lên, chợt thấy dáng vẻ vô hồn của Huyền, vốn
không nên trách hắn mà.
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“Hàn, ngươi không sao chứ?”
“Ta không sao.”
Không nói gì, một lúc lâu sau, Huyền bỗng nhiên xoay người đến bên án
thư, lấy ra một cây tiêu. Một chữ “Mai” khắc sâu lên thân tiêu, cũng như
đã khắc sâu vào lòng hắn.
“Là bởi vì cái này sao?” Y cẩn thận hỏi hắn. Vốn nghĩ là không nên
nhưng y thật tình muốn biết…
Tưởng có thể lảng tránh, tưởng có thể lánh xa. Hắn không phải đã chạy
thoát từ nhiều năm trước rồi sao? Nhưng, trong mắt Huyền lại ánh lên
một nỗi bi thương…
Dường như qua thật lâu, Trác Hàn rốt cục chậm rãi mở miệng: “Năm
mười chín tuổi, ta đã gặp nàng, tên nàng là Mai Tâm.”
“Mai Tâm?” Thì ra chữ “Mai” kia là ý nghĩa này sao?
“Đúng vậy, Mai Tâm. Ý nói một người không có trái tim, ngay từ đầu
nàng đã nói với ta một cách rõ ràng như vậy.” Trác Hàn đau khổ cười:
“Nhưng nàng rất đẹp, mái tóc óng ả, diễm lệ, mang thêm vài phần lãnh
ngạo, nhưng trong mắt luôn mang theo một nỗi bàng hoàng không bao
giờ thay đổi. Tiếng cười của nàng cũng rất say lòng người. Vì vậy, không
một nam nhân nào có thể bỏ qua được nhan sắc của nàng, ta không chỉ
vây, mà còn bị nàng hấp dẫn mãnh liệt hơn bọn họ nhiều.
Khi đó còn tuổi trẻ tự cao, tự cho rằng bản thân vô cùng tài giỏi. Ta vừa
gặp nàng đã ngỏ ý muốn làm quen, và nàng đã đồng ý. Ta rất hài lòng,
nhưng lại tự đắc cho rằng điều đó là chuyện hiển nhiên. Kỳ thực, khi đó
ta chỉ là một tiểu tử vô danh tiểu tốt mới bước chân vào giang hồ, một
mỹ nhân như nàng, vốn chưa hề quen biết, lại còn lớn hơn ta vài tuổi,
sao lại có thể thật lòng yêu thương ta được kia chứ? Bất quá lúc đó thật
có cầu cũng không được. Ngày qua ngày, ta cùng nàng ngắm hoa
thưởng nguyệt, mỗi lần nàng cười đều khiến ta mê mẩn. Nàng còn dạy
ta thổi tiêu, còn cùng ta hòa tiêu dưới mưa. Ta muốn ôm nàng, nhưng
lại không dám. Nụ cười của nàng quá thuần khiết khiến ta không dám
mạo phạm. Ta quý trọng nàng, từ lâu trong lòng ta đã xem nàng là thê
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tử của mình, là người duy nhất trên đời này có thể cùng ta nên duyên
giai ngẫu…”
Trong mắt hắn ánh lên một tia tiếu ý, hình như cả bản thân hắn cũng
không hề biết. Tuy những sự kiện sau đó khiến hắn vô cùng đau khổ,
nhưng những ngày tháng này vĩnh viễn luôn là hồi ức đẹp nhất của hắn.
“Là người duy nhất trên đời này có thể cùng ta nên duyên giai ngẫu.”
Huyền khẽ cắn môi.
“Ta muốn thành thân với nàng, nên đã nghiêm túc hỏi qua ý kiến của
nàng, nhưng ta vẫn cho rằng nàng nhất định sẽ đồng ý. Ta đã đưa nàng
đến gặp vi sư. Ta vốn là một cô nhi, đối với ta mà nói thì sư phụ chính là
người thân duy nhất, ta nghĩ người sẽ vô cùng cao hứng. Nhưng…”
Trác Hàn ngừng lại một chút, rồi hít một hơi thật sâu, tiếp tục kể: “Bốn
tháng sau, ta và nàng chính thức thành thân. Hôn sự của ta do một tay
sư phụ chủ trì, ngày đó có rất nhiều người tham dự, tất cả họ đều nói sư
phụ đối đãi với ta thật không bạc, mà bản thân ta cũng rất cảm kích
người. Ngày đó, nàng xinh đẹp tựa thiên tiên giáng trần, không gì sánh
bằng, ta thực sự tin rằng mình chính là người hạnh phúc nhất trên đời
này. Nhưng trong lúc đang hành lễ bái đường, nàng bỗng nhiên nôn
khan. Ta cho rằng thân thể nàng không được khỏe, trong lòng vô cùng
lo lắng. Nhưng nàng… Nhưng nàng đột nhiên lại nói… nói nàng không
thể thành thân với ta được, bởi vì… Bởi vì nàng đã có thai hai tháng!
Mang thai… Nhưng ta chưa bao giờ chạm đến nàng! Ta ngã quỵ trên
đất, không thể nhìn ra được biểu tình của những người xung quanh.
Nhưng ta chợt thấy… Ta chợt thấy sắc mặt của sư phụ xám như tro
nguội… Nàng đã tuyên bố trước mặt mọi người rằng hài tử trong bụng
mình chính là của sư phụ ta! Ta không thể tin được, ta nghĩ sư phụ nhất
định sẽ bác bỏ chuyện vớ vẩn này. Không thể nào là sư phụ được, cho
dù là bất kỳ sư huynh đệ nào đi chăng nữa, ta cũng có thể chấp nhận
được… Nhưng sư phụ lại không cãi lại, người chỉ im lặng thừa nhận…
Không một nam nhân nào có thể bỏ qua nhan sắc của nàng, sư phụ của
ta cũng là một nam nhân…”
Trác Hàn cười thảm: “Càng làm ta khiếp sợ hơn chính là biểu tình trên
mặt của người, trong mắt người khác đó chính là thương tâm, xấu hổ,
nhưng ta lại nhìn ra được sự đắc ý trong mắt người. Là đắc ý, ta quyết
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không nhìn nhầm, nhưng ta lại không hiểu được… Đêm hôm đó, sư phụ
ta đã tự sát, thanh danh một đời của người đã bị hủy trong phút chốc,
thật không còn mặt mũi nào mà nhìn thiên hạ…
Đó là người mà cả đời này ta tôn kính nhất, nhưng ngươi cũng đã già rồi,
lại rất cô đơn, ta còn có thể nói được gì nữa? Ta nghe thấy tiếng nàng
cười, một trận cuồng tiếu. Nàng thẳng thắn thừa nhận tất cả đều do
nàng cố ý bày ra! Ta muốn giết nàng, chưa bao giờ ta thấy căm hận
một người đến vậy! Nàng có võ công, vậy mà ta không hề hay biết.
Nàng đã dùng trăm phương ngàn kế tận lực che giấu.
Ta đã đuổi theo nàng suốt một năm trời, như ma xui quỷ khiến, ta đã
đuổi theo nàng ròng rã một năm dài. Cuối cùng, đã đuổi đến mai động
kia. Nàng bị thương, nhưng vẫn dùng ánh mắt tột cùng khinh miệt nhìn
ta. Ta hỏi nàng vì sao. Nàng nói là để báo thù. Trượng phu của nàng
cùng sư phụ tỉ võ, kết quả đã chết thảm dưới tay người. Nàng thề độc
phải bất chấp tất cả để trả thù cho phu quân, nàng muốn sư phụ ta phải
thân bại danh liệt.
Nàng không xá gì danh tiết, quả nhiên đã làm nên chuyện. Ta hỏi nàng
có yêu ta không?… Ta nghĩ đáng lẽ mình phải câm miệng đi mới đúng…
Nhưng ta lại không cam tâm… Ta rốt cục cũng đã hiểu được vì cớ gì mà
bản thân lại điên cuồng truy đuổi nàng suốt một năm qua… Là vì ta
không cam tâm… Thế nhưng nàng lại nói đời này kiếp này nàng chỉ có
thể làm thê tử của một người mà thôi, lời nói như đinh đóng cột. Tình
cảm của ta, nàng đều đã biết, nhưng đối với nàng đều là vô nghĩa, nàng
là người không có trái tim, nàng đã nói từ sớm, nàng là người không có
trái tim…
Là ta si tâm vọng tưởng, là ta không biết tự lượng sức mình, là ta tự
mình đa tình… Ta chỉ hy vọng nàng nói một câu là nàng yêu ta, cho dù
là giả dối, cho dù chỉ là nàng gạt ta, ta đều sẽ buông tha nàng, thậm chí
ta còn có thể tha thứ cho nàng… Ta biết cái này chính là tự tìm sỉ nhục,
nhưng ta đã thực sự nghĩ như vậy… Đáng tiếc, ta căn bản không xứng
để nàng lừa gạt! Nàng không hề yêu ta, từ đầu đến cuối nàng chỉ lợi
dụng ta mà thôi… Nàng rút chủy thủ ra tự sát, máu tươi bắn đầy lên
mặt ta… Ta đã ở bên thi thể của nàng hai ngày hai đêm, trời lại liên tục
đổ tuyết…” Hắn dừng lại, thanh âm cực kỳ uể oải.
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Huyền bỗng ngây người ra, ngón tay lạnh băng.
“Ta đã từng cho rằng chỉ cần toàn tâm toàn ý yêu một người thì sẽ được
hồi báo. Sau này mới phát hiện ra, chỉ cần người khác có thể chấp nhận
những nỗ lực của mình đã là may mắn rồi.” Hắn cười buồn, tự chế nhạo
bản thân. Cũng giống như khi hắn hỏi nàng, nàng chỉ cười nhạt, hời hợt
nói: “Ta không hề yêu cầu ngươi làm bất kỳ chuyện gì.” Hắn đã từng
giống như một tên ngốc, không ngừng nỗ lực làm tất cả mọi thứ cho
nàng, đến cuối cùng mới phát hiện ra chỉ là hắn tự làm theo ý mình mà
thôi.
Thanh âm mệt mỏi rã rời, thần tình thê lương, đôi tay khẽ run. Tim chợt
nhói đau, lần đầu tiên y vì hắn mà đau lòng. Huyền tiến đến gần hắn,
nhẹ nhàng cầm lấy tay hắn. Taycủa hắn rất lạnh, lạnh như đôi tay của
y, thật không có cách nào làm mang hơi ấm lại cho hắn. Y cho rằng sự
ấm áp của mình có thể làm hắn bình tĩnh trở lại, nhưng hình như bản
thân không có khả năng rồi.
“Hàn…” Không biết nên nói cái gì, y muốn hắn được thoải mái hơn,
nhưng không biết phải làm sao cho hắn hiểu.
Đêm xuống, y vẫn như cũ ở lại bên cạnh hắn. Chẳng biết mình cần phải
làm gì, cũng không biết mình phải nói cái gì, chỉ có thể yên lặng ngồi
cạnh hắn… Hàn, ta làm có tốt không?
Cẩn thận xích đến gần hắn, nhẹ nhàng hôn lên môi hắn, thử dùng đầu
lưỡi khiêu khích hắn, muốn gợi lên hứng thú của hắn. Hắn từng nói với
y, trong lúc hoan ái có thể quên hết tất cả, nên y nghĩ làm thế có thể
giúp hắn tạm thời không nghĩ đến những chuyện không vui nữa, điều y
có thể làm chỉ có thế này…
“Huyền, không nên!” Trác Hàn đẩy Huyền ra. Vết thương cố tình che
giấu bấy lâu nay đã bị vạch trần, máu vẫn còn vương. Tối nay hắn
không có tâm tình cùng Huyền.
Ngươi cả chuyện này cũng không muốn sao?… Ta không biết phải nên
làm thế nào… Hàn, ta thực sự không biết…
“Huyền, về trước đi. Đêm nay để ta ở một mình có được không?” Hắn
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ngồi xuống mép giường, cúi đầu không nhìn Huyền.
Ngươi không cần ta sao? Hoang tưởng muốn nói ra, cuối cùng đành nhịn
xuống. Lúc quay đầu rời khỏi phòng, y thấy được hắn không hề nhìn
mình.
Mỗi người đều có một quá khứ, sự lãnh đạm của hắn căn bản cũng chỉ là
một dạng của trốn tránh. Hiện tại y đã hiểu vì sao hắn lại chán ghét việc
giết chóc như vậy, rốt cục cũng hiểu vì sao mỗi khi y giết người hắn lại
có thái độ lười nhác cùng chán ghét. Hồi ức bị chôn sâu tận đáy lòng,
chỉ mỗi đêm khi hắn thổi tiêu, mới theo hình bóng của nàng ta mà ẩn
hiện, khiến cho tiếng tiêu của hắn vô cùng thương tâm.
Điếu quan trọng nhất, nữ nhân duy nhất có thể sánh duyên cùng hắn đã
không còn thì những thứ còn lại đâu có nghĩa lý gì. Trời sinh ra hắn vốn
thiện lương, hắn chỉ là thương hại y, bố thí cho y chút tình thừa mà thôi.
Vậy mà y lại dựa vào chút tình thừa đó mà cảm thấy ấm áp. Tất cả cũng
vì trái tim y quá khô khan, cằn cỗi, nên chỉ một chút đã đủ rồi. Hàn, thì
ra ngươi cũng giống như đại ca… Vẫn luôn cẩn cẩn dự dự để bảo toàn
tình cảm này, nhưng không ngờ đó chỉ là sự thương hại mà các người bố
thí cho ta…
…
“Thành chủ…” Hứa Kiên muốn nói lại thôi, thần tình có chút chật vật.
“Chuyện ta sai ngươi đi làm thế nào rồi?” Huyền lạnh lùng hỏi. Y đã
nhận được tin thám báo rồi, chỉ là chờ Hứa Kiên chính miệng thừa nhận.
“Người của chúng ta phái đi diệt trừ Thủy Long Bang, vốn tưởng không
có gì to tát, không nghĩ đến Long Sĩ Thủ phòng bị chu đáo, chặt chẽ, cư
nhiên đánh bại chúng ta, binh lính tử vô số…”
“Vốn tưởng không có gì to tát, Hứa đường chủ, ngươi không thấy là
mình đã quá khinh địch sao?”
“Dạ… Đây là trách nhiệm của thuộc hạ… Thế nhưng… Thế nhưng…”
Hứa Kiên vừa nói, vừa toát mồ hôi lạnh.
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“Là Úc Khi Phong phải không?” Huyền đã nói ra điều mà Hứa Kiên chưa
dám nói.
“Dạ. Là mưu kế của Úc Khi Phong và Long Sĩ Thủ, còn có viện binh
tương trợ.” Hứa Kiên vội vàng bổ sung, cẩn thận giương mắt nhìn sắc
mặt của Huyền.
Huyền không nói lời nào, trên mặt cũng không chút biểu tình. Đại ca,
xem ra ta đã coi thường ngươi rồi. Thủy Long Bang vốn là bang phái lớn
thử hai trong số chủ hầu của Cực Lạc Thành, nay lại có thêm viện binh,
thế lực càng không thể xem thường.
“Úc Khi Phong nhất định sẽ tận dụng cơ hội lần này, hắn sẽ không dễ
dàng bỏ qua như vậy, nhất định sẽ nhanh chóng có hành động khác.
Ngươi cẩn thận tìm hiểu, có tin tức gì nhanh chóng báo lại cho ta.”
“Dạ!”
Đại ca, một cơ hội để bành trướng thế lực tốt như thế này, nếu ngươi
không biết nắm bắt, thì ngươi thật sự không đáng để cho ta phải dụng
tâm rồi.
…
Hắn lại bị hồi ức vừa thức tỉnh kia tổn thương sao? Hàn, một lần nữa thử
quên nó đi có được không, có một số việc chỉ có thể ép mình không
được nghĩ đến, nhân từ một chút… Đối với ta nhân từ một chút có được
không?
Đến trước nơi ở của Trác Hàn, không hiểu vì sao lại dừng bước. Huyền
như một bóng ma, ẩn mình sau hòn giả sơn, lẳng lặng nhìn Trác Hàn
đang đứng trên hành lang gấp khúc.
Hắn lại thổi tiêu, tiếng tiêu hôm nay Huyền nghe đặc biệt thê lương…
“Nàng còn cùng ta hòa tiêu dưới mưa.” Dưới ánh trăng, ngươi chỉ luôn
nhìn thấy thân ảnh thướt tha trong mưa của nàng ta thôi sao? Mỗi lần
thổi tiêu là ngươi lại thấy nàng ta sao? Mỗi lần vừa nhìn thấy y đến, hắn
sẽ dừng lại. Hắn cũng chưa từng thổi tiêu trước mặt y… Trong tiếng tiêu
dường như chỉ tồn tại thế giới của hắn và nàng… Tâm tình của y không
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hiểu đang bị cái gì đó không ngừng cắn xé… Quay người lại, Huyền
quyết định trở về…
Có tiếng động, Trác Hàn dừng lại, quay đầu về phía hòn giả sơn, nhưng
không một bóng người. Huyền sẽ không đến đâu, tối hôm đó hắn cự
tuyệt y, xem ra đã làm y nổi giận rồi. Từ một thiếu niên nhút nhát, dần
dần trở nên bá đạo, y khó mà chấp nhận được lời khước từ của hắn.
Nhưng hắn cũng đã quyết sẽ không cự tuyệt y thêm lần nào nữa. Vào
cái đêm mưa to gió lớn đó, gương mặt trắng bệch kia khiến hắn không
tài nào lãng quên. Chính sự cự tuyệt của hắn đã làm tổn thương y.
Nhưng lúc này đây, hắn thật không có chút cảm hứng. Những uể oải
cùng bi thương trong quá khứ khiến hắn không có tinh thần để đón
nhận hảo ý của y. Không nên cứ muốn thì nhất định phải đòi cho bằng
được… Huyền, ta thật có lỗi…
Hắn đã không còn đủ can đảm để chủ động lần nữa, mỗi lần nỗ lực lại
phải tính toán xem mình có được hồi báo hay không. Hơn nữa trong
lòng Huyền sớm đã có người khác rồi, biết rõ sẽ không được hồi báo nên
tự hứa sẽ không bao giờ giao trái tim mình cho y. Bản thân luôn ở bên
cạnh y bởi vì cảm thấy y quá cô độc, lại yếu đuối, chỉ là thương hại y,
một phần cũng là để bản thân không còn cô đơn. Nỗi cô đơn đã thấm
tận tâm can không cách nào tiêu trừ, nhưng khoát hoạt của thân thể
tạm thời có thể giải sầu. Người giàu có thì mới có thời gian nghĩ đến việc
bố thí, ta chỉ là một người bình thường, lúc này đây… Huyền, hãy thông
cảm cho ta…
…
“Thiếu chủ, các đạo nhân mã đã nhấn định thời gian tụ hội là mười lăm
tháng sau.”
“Có gấp rút quá không?” Khi Phong còn có chút lo lắng.
“Thời gian tuy có chút gấp rút nhưng thuộc hạ đang tăng cường chuẩn
bị.” Mắt của Vạn Ký Viễn ánh lên một tia kiên định, sự kiên định này
chính là được sinh ra trong thù hận.
“Như vậy cũng tốt, nhân việc âm mưu lần này của Thanh Huyền đã thất
bại, làm cho càng có thêm nhiều người có thêm lòng tin với chúng ta,
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hiện tại chính là thời cơ tốt nhất. Vậy thật cực khổ cho ngươi và các
huynh đệ khác rồi.”
“Chúng ta không ngại khổ cực, nhẫn nhục chịu đựng mấy năm ròng,
chính là chờ đến ngày hôm nay. Thuộc hạ xin phép đi an bài mọi việc.”
Tất cả mọi người đều đợi ngày hôm nay sao? Nhung ta dường như
không có…
…
Tâm đã bình tĩnh hơn rất nhiều. Ngày trước cũng vậy, lúc nào cũng nghĩ
đến, khiến cho bản thân càng thêm thống khổ, sau đó thì tập quen dần,
dần dần chết lặng, đến cuối cùng thì hối ức đó sẽ chôn vùi thật sâu nơi
đáy tim.
Tối nay phải đến xem Huyền một chút. Đã nhiều ngày qua y đều ngủ
một mình, không biết có ngủ ngon không. Vừa mở cửa ra, đã thấy
Huyền đứng đó chờ từ khi nào.
“Huyền?” Trác Hàn thoáng khinh ngạc.
Trên môi Huyền nở ra một nụ cười mị nhân, khẽ hôn lên môi Trác Hàn,
thăm dò một chút: “Đã hơn mười ngày rồi, đêm nay ngươi cũng không
phải lại không có hứng thú chứ?”
Đã hơn mười ngày rồi sao? Thời gian để hắn hồi phục đúng là quá lâu,
Trác Hàn tự cười chế nhạo bản thân. Vươn tay ôm lấy thắt lưng của
Huyền, hôn thật sâu. Đôi môi ôn nhuận, đầu lưỡi ẩm ướt, ăn ý quấn lấy,
tất cả đều vô cùng quen thuộc…
Hồi lâu mới buông ra, Huyền khẽ thở dài: “Ngươi quả nhiên là đã có
hứng thú, đợi lát nữa ta sẽ xuống dưới kia tìm người khác nói chuyện…”
Trác Hàn có chút sửng sốt, nhưng cũng không nói cái gì. Nếu như không
cần tình yêu, nếu chỉ cần tìm một người có kỹ xảo tốt để hoan ái… Cũng
không cãi lại Huyền, Trác Hàn nắm lấy tay Huyền, kéo y vào phòng ngủ,
đem y áp đảo lên giường…
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Y phục rơi lả tả trên đất, hai thân thể xích lõa điên cuồng dây dưa…
Tâm tình tịch mịch, nên thân thể càng thêm cơ khát… Huyền bỗng
nhiên trở người, đem Trác Hàn đặt dưới thân.
“Huyền?”
Huyền không đáp, bắt đầu hôn Trác Hàn, không cho hắn nói hết nghi
vấn trong lòng. Sau đó y tiếp tục hôn một đường dài dọc theo thân thể
Trác Hàn, từ cổ, ngực, thắt lưng, sau đó di chuyển đến…
Y đang dùng miệng để lấy lòng hắn, Trác Hàn cả kinh. Đầu lưỡi tươi
mát, kỹ xão thành thục… Trác Hàn chỉ còn cảm thấy khoái hoạt trong
cỏ thể không ngừng thiêu đốt, ngón tay luồn vào tóc của Huyền, vừa
muốn y ngừng lại, vừa muốn y tiếp tục… Huyền?…
Trác Hàn đột nhiên căng cứng người, mi nhíu chặt lại, dục vọng nối tiếp
nhau phát tiết ra ngoài. Huyền vội nhả cự vật trong miệng ra, chống
người ngồi dậy, nhưng lại không chịu ngẩng đầu lên. Trác Hàn đã tỉnh
táo trở lại, hắn vươn tay, cẩn thận nâng mặt của Huyền lên. Tuy rằng y
đã ngồi dậy đúng lúc, nhưng dục vọng phun ra vẫn dính hết cả mặt lẫn
tóc của y.
“Huyền?” Không hiểu vì sao y lại muốn làm như vậy, trước giờ y vốn rất
ghét khẩu giao mà.
“Ngươi thích không?” Huyền nhẹ nhàng cười: “Trước đây hắn rất thích
ta làm như vậy, hắn nói đầu lưỡi của ta rất sảng. Ngươi cũng thích chứ?”
“Huyền…” Đau lòng giúp y lau đi ô vật trên mặt: “Huyền, ngươi không
cần…” Thật hối hận vì nhất thời cao hứng mà không chịu ngăn cản y.
“Vẫn chờ ngươi, vẫn chờ… Ngươi cũng không đến. Ta đã hạ quyết tâm
rất lớn mới có thể đến tìm ngươi, đứng trước của, nhưng lại không dám
gõ…” Huyền lẩm bẩm nói. Nếu như chỉ có thể dùng phương pháp này
để hắn chấp nhận y, hay là thử dùng cách này xem sao. Dù sao chỉ cần
được ở cùng hắn là được, những cái khác không cần quan tâm. Không
thể làm cho hắn thoải mái, không thể cho hắn sự ấm áp, không biết nên
nói gì để an ủi hắn, lại càng không biết phải làm gì cho hắn… Tuy biết
rằng tình cảm hắn dành cho y chỉ là sự bố thí, nhưng có vẫn còn hơn

10 / 13

Trang đọc truyện online
truyenhayhoan.com

không…
“Huyền!” Trác Hàn một tay kéo Huyền vào lòng, say sưa hôn y. Y vốn
xem khẩu giao là lăng nhục mà chịu đựng, không ngờ bây giờ y lại đánh
đồng hắn với tên dâm ma kia. Hơn mười một đêm, hắn một mình sầu
não, bỏ lại y một mình chờ đợi trong thấp thỏm bất an. Người giàu có thì
mới có thời gian nghĩ đến việc bố thí, nhưng ốc còn không mang nổi
mình ốc thì sao mang nổi cọc cho rêu, không thể chỉ trích hắn được.
Nhưng làm việc ấy không phải ích kỷ quá sao?
“Ta biết ngươi đang khó nghĩ, ta cũng không muốn quấy rầy ngươi. Chỉ
là… Chỉ là chờ đợi một người trong vô vọng, dường như rất giống với
việc bị ngươi lãng quên…”
“Huyền, xin lỗi!” Trác Hàn để cằm của mình lên Trác Huyền, run giọng
nói.
“Hàn, tối nay ôm ta ngủ một giấc được không? Sáng mai.”
“Sáng mai có chuyện gì?” Trác Hàn buông y ra.
Huyền chần chừ một chút, đúng là y có chuyện cần nói: “Ta do dự có
nên cho ngươi biết hay không. Bất quá bây giờ ta đích thân nói với
ngươi. Sáng mai ta phải rời khỏi Cực Lạc Thành một chuyến.”
“Rời khỏi? Ngươi muốn làm gì?” Trác Hàn vẻ mặt nghi hoặc.
“Ta muốn…” Huyền cắn cắn môi: “Ta muốn giết người.”
“Giết người?” Trác Hàn bật người ngồi thẳng lên: “Giết ai?”
“Long Sĩ Thủ.”
“Là hắn? Bởi vì hắn đã quy phục Úc Khi Phong?”
“Đó chỉ là một nguyên nhân.”
“Vậy lý do khác là gì?”
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“Ta đã từng hạ lệnh cho Hứa Kiên tiêu trừ Thủy Long Bang, nhưng
không ngờ dưới sự trợ giúp của Úc Khi Phong bên ta lại thua thê thảm.
Hiện tai người tín nhiệm Úc Khi Phong ngày càng nhiều. Ta muốn giết
Long Sĩ Thủ, để dập tắt uy danh của hắn.”
“Chỉ đơn giản như vậy sao?”
“Bởi vì… lần này không được phép thất bại, mà ta lại là sát thủ giỏi nhất
của Cực Lạc Thành.”
Trác Hàn không nói gì nữa, nhưng lại một lần nữa nghi ngờ. Lãnh khốc
và yếu đuối đâu mới là con người thật của Úc Thanh Huyền? Hay cả hai
đều là y, bởi đã từng chịu quá nhiều khuất nhục, nên đã tự tôi luyện
thành lãnh khốc, nhưng vì tín nhiệm hắn nên mới lộ ra vẻ yếu đuối. Hay
cả hai đều không phải, y dùng lãnh khốc để chinh phục người khác,
dùng yếu đuối để chinh phục hắn…
Ánh mắt vừa rồi của hắn khiến cho y bất an. Thật ra, muốn tiêu diệt
Thủy Long Bang không phải là không được, nhưng chỉ là không có
phương pháp nào tốt hơn thôi. Còn đối với Úc Khi Phong, y đã tinh ranh
nghĩ ra một kế khiến cho hắn phải ô danh xủ tiết, cắn rứt lương tâm,
không còn mặt mũi nào để đối diện với nữ nhân kia nữa. Chính vì quyết
định này, y mới quyết tâm đến tìm Trác Hàn. Y muốn xác nhận thái độ
của Trác Hàn đối với mình, để bản thân có thể an tâm mà hành sự.
“Hàn…” Y xoay người ôm lấy cổ của hắn, một lần nữa muốn trở lại vòng
tay ấm áp của hắn.
Trác Hàn ôm chặt lấy y: “Quan trọng nhất là phải cẩn thận, không nên
vì bản thân tài giỏi mà chủ quan. Nếu không, để ta đi cùng ngươi.”
Đúng là trong lòng y vẫn còn hình bóng của Khi Phong, nhưng hắn
không có tư cách trách cứ y, chỉ có thể hy vọng y bình an trở về.
“Không cần đâu, ngươi giúp ta trông coi chỗ này.”
“Ngươi không sợ ta sẽ phản bội ngươi sao?”
Huyền cười cười: “Ngươi không cần phản bội ta, ngươi chỉ cần dứt bỏ ta
là đã đủ rồi.”
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Tim đau nhói, hắn ôm y sát vào lòng, cái hắn có thể cho y không nhiều,
nhưng hắn nhất định sẽ đem toàn bộ cho y.
LINK Truyện:
Thanh Huyền - Kawalu
https://truyenhayhoan.com/doc-truyen/thanhhuyen---kawalu-3798652.html
LINK Chương này:
Chương 8
https://truyenhayhoan.com/doc-truyen/thanhhuyen---kawalu-3798652/chuong-8.html
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