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Thâm Thâm
Chương 7 : Chương 7
Liễu Mê Đình nghe nói như vậy cũng không suy nghĩ gì nhiều, cứu người
một mạng tạo thất cấp Phật. Hắn nhanh chóng cởi y phục ra, đem Hàm
Tình ôm đến trước người. Liễu Mê Đình vốn đối nam tử không hề có
hứng thú, thậm chí khi nhìn thấy mỹ thiếu niên như Hàm Tình cũng
không có phản ứng, cho nên phân thân của hắn lúc nãy vẫn mềm.
Nằm xuống đất, Liễu Mê Đình nằm thẳng bên cạnh suối nước, nghĩ Hàm
Tình ngồi trên người hắn sẽ dễ chịu một chút, ai biết Hàm Tình lại không
ngồi lên trên, mà vươn chiếc lưỡi trắng mịn nhẹ nhàng liếm phân thân
của Liễu Mê Đình, sau đó ngậm vào trong miệng, cẩn thận lên xuống. Bị
đầu lưỡi của Hàm Tình khiêu khích, bị khoang miệng mềm mại chăm
chú bao quanh ma sát, phân thân của Liễu Mê Đình dần dần có cảm
giác.
Chẳng bao giờ được hưởng thụ lọai cảm giác phiêu phiêu dục tiên này,
Liễu Mê Đình say nặng trong đó, đến khi lên đỉnh, bắn vào trong miệng
Hàm Tình, mới chợt cảm thấy kinh hãi. Hắn xấu hổ rướn người đứng lên,
lại thấy Hàm Tình cười quyến rũ nuốt thứ vẩn đục xuống, sau đó đem
tiểu huyệt của mình nhắm ngay phân thân của Liễu Mê Đình, chậm rãi
quỳ xuống.
Một loạt động tác cật lực tác động đến vết thương của cậu, tiên huyết
liền trào ra, Hàm Tình mơ hồ vẫn chưa nhận ra, dược lực đã hòan tòan
phát tác, kích thích bản năng vặn vẹo vòng eo của cậu, dùng nội bích
ma sát, khiến Liễu Mê Đình tiến nhập càng sâu hơn.
Hàm Tình kỳ thực đã rất mệt, rất đau, thế nhưng cậu vẫn dùng hai tay
bị ràng buộc, miễn cưỡng chống đỡ, không dám ghé vào trên người của
Liễu Mê Đình. Cậu biết chính mình rất bẩn, không chỉ có loại bùn đen
này, mà còn có rất nhiều loại dịch thủy dâm đãng thấp hèn khác dù có
tẩy rửa cũng không sạch, ngay cả chính mình cũng chán ghét thân thể
tàn tạ này, sao có thể xứng, có thể nào làm bẩn người khác?
Hàm Tình vốn tưởng rằng sau khi gặp được Hoa thúc thúc, cậu sẽ vĩnh
viễn thoát khỏi ác mộng, cậu sẽ chậm rãi quên đi quá khứ khuất nhục,
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ai biết khoảng thời gian bốn năm hạnh phúc này mới là mộng, giấc
mộng mỹ hảo dễ vỡ, vô pháp quay về.
Từ trong miệng cậu phát ra tiếng thở gấp dâm đãng sung sướng, cậu nỗ
lực lấy lòng Liễu Mê Đình, kỳ thực thân tâm của cậu đã đau đến nỗi ngạt
thở. Cậu hy vọng bản thân chết cho rồi, như vậy sẽ khiến mình dễ chịu
hơn chút.
Khi dược lực được giải trừ, Hàm Tình đã rơi vào trạng thái hôn mê. Liễu
Mê Đình cẩn cẩn dực dực giúp hắn xử lý vết thương, ôm hắn quay về
khách sạn của A Đức.
Sắp tới trưa, Liễu Mê Đình lại có chút lo lắng thương thế của Hàm Tình,
sai tiểu nhi thỉnh đại phu trên trấn, kê chút thuốc trị thương ngòai da.
Từ đầu đến cuối A Đức tuy rằng cũng có sắp xếp, nhưng chỉ xuất phát từ
việc làm người hầu, đối Hàm Tình một chút quan tâm thương hại cũng
không có, trên nét mặt còn mơ hồ lộ ra điểm hả hê.
Liễu Mê Đình nhịn không được mà cảm thán, thế nhưng hắn không nhận
ra ai đúng ai sai, dựa theo thuyết pháp của A Đức, Hàm Tình là một nam
xướng (kỹ nam) dâm đãng vô sỉ, đáng bị người ta giẫm đạp. Nhưng hắn
cảm thấy trong đó tất có điều bí ẩn, giống như một bức vẽ mơ hồ nổi
lên trong đầu, nhưng chỉ là những mảnh nhỏ vô nghĩa. Hắn vô căn vô cư
vô lý vô bằng, đương nhiên không thể nói cái gì, huống hồ hắn không
thể đối “Phiêu hóa” của mình động tình, cho dù đó rõ ràng là một con
người, một người vừa cùng hắn quan hệ xác thịt.
E rằng đêm dài lắm mộng, Liễu Mê Đình đang tận lực duy trì tốc độ bình
thường của xe ngựa, tiếp tục đi trên chặng đường. Ban ngày chạy, buổi
chiều tìm nơi ngủ trọ, mấy ngày đầu, đại đa số thời gian Hàm Tình do bị
thương nặng mà hôn mê bất tỉnh.
Trải qua chuyện của Lạc Dương tứ hổ, Liễu Mê Đình không còn lơ là nữa,
lúc nào cũng ở bên người Hàm Tình, gần như một giây cũng không rời.
Hắn cẩn thận quan sát những thứ xung quanh, nếu thấy có điểm không
thích hợp, sẽ sớm ứng phó, tránh đi điều nguy hiểm bên trong. Dọc
đường đi ngoại trừ Lạc Dương tứ hổ, dường như không còn ai truy tung
quấy rối khác. Những người đó rốt cuộc là vì cái gì? Liễu Mê Đình nghĩ
chờ đến khi Hàm Tình tỉnh lại nhất định phải hỏi cho rõ ràng.
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Đã qua nhiều ngày được Liễu Mê Đình chăm sóc, còn có dược thoa,
thương thế của Hàm Tình cũng dần lành lại, những ngày mê man dần ít
đi.
Liễu Mê Đình đánh giá một lúc, cuối cùng hỏi: ” Hàm Tình, ngươi phải
thành thật trả lời ta. Lạc Dương tứ hổ vì sao tra hỏi ngươi? Ngươi có ân
oán gì với người giang hồ sao?”
Hàm Tình mê man nhìn Liễu Mê Đình, nhớ lại ít manh mối, một hồi mới
nhẹ giọng nói: ” Trước đây Hoa thúc thúc không cho ta nói, thế nhưng
ngài đã hỏi, Hàm Tình cũng không dám giấu diếm.”
” Hoa Phùng Thì không cho ngươi nói, có liên quan đến thân thể của
ngươi sao?”
” Đúng thế. Hoa thúc thúc từng nói phụ thân ta giết sư trộm bảo khố.
Lạc Dương tứ hổ cũng nói cha ta thâu một quyển võ công bí tịch, người
giang hồ đang điều tra chuyện này.”
” Phụ thân ngươi gọi là Hàn Hoài Dự?”
” Hẳn là thế, Liễu công tử biết hắn à? Hắn là một người xấu phải
không?” Trong mắt Hàm Tình ngập tràn đau thương cùng xót xa, nét
mặt cố gắng làm ra vẻ không để ý, ngữ khí cũng tận lực bình thản.
Liễu Mê Đình nhìn ra, nhưng không bóc trần, hắn không cần quan tâm
đến tình cảm đối phương, hắn chỉ cần sự thực, nguyên nhân cùng đối
sách. Cho nên hắn gật đầu: ” Không sai, mười sáu năm trước Cửu Hoa
Sơn Hàn Hoài Dự sát sư trộm bảo khố, bị người giang hồ phỉ nhổ, Cửu
Hoa môn nhân treo giá cho giang hồ hào kiệt giết chết tên nghịch đồ,
đáng tiếc người của Thủy Vân gian đã đạt được số tiền lớn đó, cũng
không thèm tiết lộ tăm tích của Hàn Hòai Dự, đừng nói đến việc truy tìm
bảo vật.”
Hàm Tình bỗng nhiên nở nụ cười, ngay lúc đó ánh sáng phát lên, kinh
tâm động phách.
Liễu Mê Đình chưa bao giờ tường tượng được ai có nụ cười thê mỹ như
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vậy, rõ ràng là cười, lại khiến nhân tâm trào ra một loại thương cảm vô
hạn.
” Hoa thúc thúc làm sao có thể đem tin tức của cha ta nói cho người
khác? Cho dù cha ta là kẻ xấu bị mọi người phỉ nhổ, nhưng cũng là anh
em kết nghĩa của Hoa thúc thúc. Hoa thúc thúc không quên tình nghĩa
huynh đệ, sau khi cha ta tự sát vẫn thiên tân vạn khổ tìm kiếm nơi ở của
nương và ta….” Hàm Tình buồn bã nói những chuyện cũ, trước khi gặp
Hoa thúc thúc tuy rằng chua xót khổ sở nhưng cũng tương đối nhẹ
nhàng, khi cùng Hoa thúc thúc ở bên nhau thì hạnh phúc vui sướng.
Hàm Tình không lý giải được vì sao hiện tại lại rơi vào cảnh ngộ thê
thảm như vậy, chỉ nói là cậu đã hại chết Hoa thúc thúc, Hoa Tự Cẩm
hận cậu là chuyện bình thường. Hàm Tình cố gắng quên đi nỗi đau xót,
khi thực sự không thể chịu đựng, sẽ từ từ nhớ lại những sung sướng
thương cảm trước đây, khi cùng Hoa thúc thúc ngắm sao nhìn pháo hoa,
Hoa thúc thúc đưa cậu mỗi một lễ vật… Cậu mượn sự mất cảm giác của
mình, huyễn tưởng hy vọng.
Liễu Mê Đình vẫn không chặn lời nói của Hàm Tình, hắn kỳ thực không
biết lại như thế, bát tri bất giác rơi vào thế giới tình cảm của Hàm Tình.
Nguyên lai thiếu niên kia cũng không phải là lọai tự cam thấp hèn, cậu
cũng là bị đời sống ép buộc, cậu cũng khát vọng quan tâm cùng hạnh
phúc. Thế nhưng hiện tại, ngoại trừ đau xót, cậu cái gì cũng không có.
Hàm Tình một hơi nói rất nhiều, thân thể đã có chút mệt mỏi, cậu chỉ là
nhất thời khó kiềm chế, cậu không mong muốn Liễu Mê Đình sẽ nghe.
Cho nên cậu dừng lại, cẩn thận hỏi: ” Xin lỗi, Liễu công tử, đây là những
gì ta biết về thân thế của ta. Ngài có muốn hỏi gì nữa không?”
Liễu Mê Đình ban đầu sửng sốt, tiện đà khôi phục lại vẻ lãnh tĩnh bình
thường: ” Lạc Dương tứ hổi nói võ công bí tịch là bảo vật phụ thân ngươi
trộm?”
” Đại khái là vậy. Ta ngay cả mặt của phụ thân còn chưa nhìn qua, làm
sao biết chuyện của võ công bí tịch?”
” Hay mẫu thân ngươi biết, có lẽ Hoa Phùng Thì từng ám chỉ ngươi.”
Liễu Mê Đình dựa vào lý luận bình thường hỏi.
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Hàm Tình thản nhiên nói: ” Hàm Tình xuất thân đê tiện, lấy tư sắc hầu
hạ người khác, trừ dâm từ lãng ngữ, những từ khác nói cũng không ai
tin. Liuễ công tử muốn nghe cái gì, đừng ngại dạy cho Hàm Tình, Hàm
Tình học là được.”
” Ta tất nhiên tin ngươi, thế nhưng người bên ngoài không tin, bọn họ có
thể tìm ngươi quấy rối. Ta không thể để ngươi tiếp tục chịu đựng tra
tấn.” ( Ồ ồ)
” Bọn họ muốn hỏi ta, tự nhiên sẽ không đoạt mạng ta. Liễu công tử
không cần lo lắng. Chỉ cần ta còn một hơi thở, ngài vẫn có thể đem ta
đến nơi cần đến, sẽ không bị thất trách.”
Liễu Mê Đình khẽ thở dài, Hàm Tình sớm đã quen bị tổn thương, tựa hồ
cũng không còn quan tâm cùng thương hại. Cũng tốt, Hàm Tình nói
đúng, bọn họ trong lúc đó chỉ là một bút giao dịch.
Hai người im lặng chốc lát, trong thùng xe vắng vẻ không một tiếng
động. Quan hệ của phiêu sư cùng hàng hóa vốn chỉ là thế.
Liễu Mê Đình bỗng nhớ đến cái gì, nhịn không được hỏi: ” Ngươi biết bản
thân bị đưa đến nơi nào không?”
Hàm Tình đương nhiên biết, đây là chuyện cậu cầu Hoa Tự Cẩm, cũng là
cách hòan thành tâm nguyện của Hoa thúc thúc nhanh nhất. Thế nhưng
cậu không thể để người khác biết chuyện này, nếu có thêm một người
biết, hy vọng thành công sẽ ít lại, cho nên cậu lắc đầu, nói dối một câu:
” Không biết. Hứa là vị khách nhân coi trọng ta, Hoa Tự cẩm sẽ thuận
nước giong thuyền đưa ta đi.”
” Nếu người nọ tàn bạo lãnh khốc sát nhân, ngươi bất quá cũng chỉ là
một thứ đồ chơi nhất thời mà thôi, ngươi còn đi sao?”
” Hoa Tự Cẩm hận ta, ta ở Doanh Tụ Các cũng từng trải những nỗi đau
này. Liễu công tử nói vậy cũng đã biết. Chết ở nơi nào không phải đều
như nhau sao?”
” Vậy sao ngươi còn cố gắng sống? Ngươi còn lo lắng cho người khác?
Không bỏ xuống tất cả?”
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” Liễu công tử quan tâm ta sao?”
” Phải hoặc không phải, trả lời của ngươi sẽ khác nhau sao?”
Hàm Tình lẳng lặng cười, không phải đối Liễu Mê Đình, mà vì trong lòng
nhớ đến Hoa thúc thúc, sau đó kiên định nói: ” Sẽ không, phải hoặc
không phải ta đều sẽ không nói.”
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