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Tối Chung Lưu Phóng
Chương 53 : Chương 50: Có bao nhiêu chuyện đâm lao phải theo lao, lại
có bao nhiêu người không thể làm theo ý mình

Editor: Xám

Hàn Đan mở mắt, đối diện với đèn treo thủy tinh thiên nga hoa lệ trên
trần nhà mơ màng một lát, lập tức như bị sét đánh.

Rõ ràng đây không phải nhà trọ của A Khiết.

Trong hoàn cảnh xa lạ mỗi một tế bào trên người đều trở nên cảnh giác.
Cô cứng đờ quay đầu nhìn lại, trên chiếc giường rộng lớn, bên cạnh cô,
còn có một người nằm. Nói cụ thể, là một người đàn ông, cụ thể hơn......
Gương mặt say ngủ bình yên ôn hòa giống như thiên sứ đó đã đập tỉnh
sự mệt mỏi cuối cùng của cô.

Trong lúc hoảng loạn tấm chăn mỏng đắp ở nửa thân trên của cô đã
trượt xuống. Cô cúi đầu, nhìn áo ngủ kiểu nam rộng thùng thình khoác
trên người mình mà trợn mắt há hốc mồm.

Đây, đây đây...... Rốt cuộc là tình huống gì? Vì sao anh ta lại xuất hiện ở
đây? Không đúng, vì sao mình lại ngủ ở trong phòng anh ta? Điểm quan
trọng là, quần áo đâu rồi?

Phải bình tĩnh, việc cấp bách là bình tĩnh lại.

Cô hít thở sâu vài lần, sau đó nhìn chằm chằm lên trần nhà cẩn thận
nhớ lại.
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Tiếc rằng đại não sau khi khởi động lại vô số lần đã hoàn toàn ngừng
hoạt động, ký ức muốn gợi lại cũng ngắt đoạn sau cơn hỗn loạn ở quán
bar.

Bình tĩnh cái rắm! Hàn Đan không nhớ ra gì hết hận không thể hú dài
với cái đèn, ảo não vò đầu tóc rối bời, giống như một con chó xù dúm
dó. Kỷ Vân Dực đang ngủ say giống như bị tiếng động cô tạo ra quấy
rầy, lật người lại, biến thành tư tế nằm nghiêng về bên cô, lông mày
cũng hơi nhíu lại. Trong lúc cử động chăn mỏng trượt xuống dưới, lộ ra
cả một mảng cổ và lồng ngực.

Mới sáng sớm, có cần mất hồn như vậy không...... Cô cứng đờ tại chỗ,
không dám thở mạnh, may mà đối phương vẫn chưa tỉnh lại.

Giường này không nên ở lâu!

Sau khi giữ vững niềm tin này, Hàn Đan rón ra rón rén đứng dậy. Cô
không biết phải đối diện với người đàn ông đó bằng vẻ mặt gì, cho nên
cách duy nhất chính là bỏ chạy nhân lúc trước khi anh tỉnh lại. Nhưng
ngay vào lúc cô sắp rút chân ra khỏi bọc chăn lại bị người ta bắt lấy cổ
tay, tiện thể kéo vào lòng.

Tình huống đột ngột xảy ra khiến con chim sợ cành cong này sợ hãi
không nhẹ, cô lập tức vùng vẫy tứ tung giống như con cá, mãi đến khi
hai tay bị giữ lại, đồng thời bị vặn về phía sau mới miễn cưỡng an phận
lại, nghiến răng nghiễn lợi nói: "Kỷ Vân Dực!"

"Lăn qua lăn lại cả một buổi tối, em không mệt sao?" Người đàn ông cau
mày nhìn cô.

"Anh buông tôi ra."
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"Ở yên." Hoàn toàn không có khoảng trống để thương lượng.

Không thể động tay thì dứt khoát động chân, cô đột nhiên dùng sức
muốn tránh thoát khỏi lòng anh, nhưng trời đất quay cuồng một trận lại
bị người ta đè xuống dưới thân.

"Em thử động đậy thêm một chút xem." Trong giọng nói trầm thấp tràn
đầy ý uy hiếp.

Thân thể hai người dán sát khiến cô “thật sự cảm nhận” và lĩnh hội được
ý của anh, hai má Hàn Đan nóng lên, quay mặt đi không động đậy nữa.

Trong phòng yên tĩnh lại. Kim giây đồng hồ treo tường di chuyển vị trí
từng chút từng chút không một tiếng động. Ánh sáng chiếu vào từ kẽ hở
rèm cửa sổ thẫm màu rất dày, biến thành mấy sợi tơ màu vàng.

"Cái đó...... Tối hôm qua tôi đã uống nhiều, cho nên......" Cô ấp a ấp úng
mở miệng.

"Ôm cũng ôm rồi, sờ cũng sờ rồi, sáng sớm thức dậy định quỵt nợ sao?"
Kỷ Vân Dực dùng cánh tay chống ở hai bên cô không có chút ý định
buông tha cô nào, cười như không cười nhìn cô.

Ôm?! Sờ?!

......

Con ngươi Hàn Đan gần như lọt tròng, hồi lâu mới run run rẩy rẩy thốt
ra một câu: "Anh nói đùa phải không?"
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"Em cảm thấy thế nào?"

"Tôi có say hơn nữa cũng không thể làm ra chuyện như thế......" Cô nói
chắc chắn, song thật sự không đủ sức mạnh.

Kỷ Vân Dực thò tay cầm điện thoại trên tủ đầu giường, nhẹ nhàng thuần
thục ấn xuống một lát, đặt ở trước mặt cô.

Là một đoạn video, đoán chừng dài sáu bảy phút.

Rõ ràng người ghi hình là Lạc Tiêu. Bởi vì video bắt đầu từ câu “Tình
huống thú vị thế này nên được bảo tồn mới đúng” của anh.

Người nào đó trong video ngã mềm oặt xuống giường, cười với trần nhà:
"Tìm cái chìa khóa mà cũng không tìm được, anh thật là giống heo."

"Hỏi em một lần nữa, em để chìa khóa ở đâu rồi?" Nhìn dáng vẻ Kỷ Vân
Dực mặt đen giống như bế cô một mạch lên lầu, áo sơ mi nhăn nhúm
nhàu nát.

"Để ở......" Giọng nói của cô nhỏ xuống, đợi khi người đàn ông ghé tai lại
gần đột nhiên hô to: “Sẽ không nói cho anh!!!" Rồi cười như một nhánh
cỏ đuôi chó sau khi đạt được gian kế.

"Hàn Đan, em nghĩ kĩ đi." Anh cắn răng nói: “Ngủ ở trên giường anh, xảy
ra bất kỳ kết quả gì anh cũng sẽ không chịu trách nhiệm."

"Ngừng." Cô híp mắt ngẩng đầu: “Phú nhị đại thì giỏi lắm sao? Cao to
giàu có đẹp trai thì giỏi lắm sao? Anh cho rằng tôi thật sự sợ anh sao?
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Đấy là tôi nhường anh thôi." Ợ hơi rượu, người nào đó nói tiếp: “Ngạo
mạn, bệnh hoàng tử, tố chất thần kinh, biến thái nóng nảy, không có
chuyện gì cũng bày ra bộ mặt đáng ghét, còn kén ăn...... Rốt cuộc anh
lớn lên thế nào vậy hả?"

*Phú nhị đại: dùng để chỉ tầng lớp các cậu ấm cô chiêu được sống cuộc
sống xa hoa từ trong trứng nước, hầu như họ đều là con của những chủ
tập đoàn, công ty lớn hoặc con của các quan chức cấp cao chính phủ.

"Em lặp lại lần nữa......"

"Tôi chỉ nói một lần, anh muốn làm gì tôi?" Cô càu nhàu đứng dậy, suýt
chút nữa va vào mũi Kỷ Vân Dực, chống nạnh nói: "Tôi cứ muốn ngủ ở
đây, anh định làm gì tôi? Anh có bản lĩnh thì khâu mồm tôi lại, có bản
lĩnh thì ném tôi từ tầng mười lăm xuống, có bản lĩnh thì tiếp tục nhìn
chằm chằm tôi hai năm để tôi không gả đi được đi, bà đây không sợ!"

Bốn chữ cuối cùng ăn nói khí phách, nói năng hùng hồn.

Màn hình rung lên, Kỷ biến thái trên màn hình cứng đờ thật hiếm thấy,
tiếng thuyết minh là một tràng tiếng cười rất không phúc hậu của Lạc
Tiêu. Tiếp theo, cô đột nhiên che miệng, lảo đà lảo đảo chạy về phía
toilet.

Lạc Tiêu hỏi: "Cậu không vào xem thử sao?"

"Không vào." Anh tức giận nói. Đột nhiên trong toilet truyền đến tiếng
tiếng nước chảy ào ào, anh nhíu mày bước nhanh vào trong, ngay sau
đó đã nghe thấy tiếng gầm thét của anh: "Cái cô ngốc này!" Và cả giọng
nói cất cao của cô: "Tôi muốn tắm!"
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"Em muốn tắm thì cởi hết ra mà tắm, mặc chỉnh tề thế này ngồi trong
bồn tắm làm gì?!"

"Tôi tắm xong mới cởi!"

Tiếng cãi vã của hai người xen lẫn tiếng cười rất không phúc hậu của
Lạc Tiêu, khiến nhìn toàn khung cảnh rất vui vẻ thoải mái.

Video đến đây là kết thúc.

Vẻ mặt Hàn Đan giống như pha lê, quá trình biến đổi từ từ từ hồng đến
tím rất hoàn mỹ. Cô đưa tay bắt lấy chiếc điện thoại kia, không ngờ đối
phương thu về còn nhanh hơn tốc độ của cô.

"Xóa màn trình diễn xuất sắc tuyệt vời này như vậy đáng tiếc lắm, đưa
lên internet chia sẻ một chút, nói không chừng chỉ một lần em đã nổi
tiếng rồi."

Cô hận nghiến răng nghiến lợi nhưng lại không thể làm thế nào, giật
mình một cái nhớ ra điểm mấu chốt, vội vàng nói: "Sau đó thì sao?"

Anh nhìn cô một cái nói: "Sau đó là thời gian trình diễn cá nhân của
em."

"Tôi đã làm gì?" Cô chợt có một dự cảm cực kỳ xấu.

"Em nâng cằm anh nói ‘Thật ra nhìn gần dáng vẻ anh thật sự không tệ,
đến đây nào, cô bé, cười với đại gia một cái’?" Anh trầm bổng du dương
thuật lại những lời này, nhất là chữ "đến" đó, quyễn rũ vô cùng.
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"...... Còn, còn gì nữa không?" Cô cà lăm rồi.

"Em đè anh xuống giường, gầm lên giận dữ ‘Tôi không lấy được ai, anh
hài lòng rồi chứ? Sau này tôi muốn ngày ngày ở nhà vẽ vòng tròn
nguyền rủa anh cưới phải một người phụ nữ đanh đá giống như chị
Phượng* về nhà’?"

*Chị Phượng: Tên thật là La Ngọc Phượng, sinh ngày 23 tháng 9 năm
1985, là người Kì Giang (Trùng Khánh – Trung Quốc). Tháng 9 năm
2010, cô bắt đầu tham gia chương trình kết bạn trăm năm tại kênh
truyền hình Chiết Giang. Cô nhanh chóng nổi bật giữa hơn 400 thí sinh
không chỉ vì độ xấu của mình hay chiều cao 1m46 mà vì sự tự tin vượt
ngoài sức tưởng tượng của mọi người.

"......"

"Em còn đá đổ thùng rác của anh, nói ‘Tôi là máy bay chiến đấu trong
đám hám tiền’." Anh dừng lại một chút, hỏi cô: “Còn muốn anh tiếp tục
giúp em nhớ lại không?"

"Không cần......" Giờ phút này cô có sự kích động muốn buông tay thế
gian: “A, hôm qua tôi đã thật sự uống nhiều rồi, đã nói những gì đều
không nhớ rõ, tuyệt đối không phải có ý xúc phạm quý ngài, tục ngữ
nói......"

"Tục ngữ nói, thiếu nợ thì trả tiền, đó là đạo lý hiển nhiên." Anh ngắt lời
cô: “Tối hôm qua anh vốn muốn vứt thẳng em từ trong bồn tắm ra ngoài
hành lang hành lang, có điều suy xét từ tinh thần chủ nghĩa nhân đạo,
anh đã thu nhận em, em lại không biết tốt xấu chiếm bồn tắm và
giường của anh, đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng giấc ngủ
của anh, lẽ nào hôm nay không nên có bày tỏ gì sao?" Anh vừa nói, cơ
thể cúi xuống từng tấc một, đầu mũi hai người gần như chạm nhau.
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"Tôi sai rồi......" Hàn Đan cau mày nhắm mắt cả người căng thẳng, dưới
sự áp bức như thế nhanh chóng ném mũ vứt giáp chủ động đầu hàng.

"Nhận sai là đủ rồi?"

"Buổi trưa anh muốn ăn gì? Tôi lập tức đi mua thức ăn!"

"À." Tiếng cười của người đàn ông mềm mại quấn quýt bên tai, giống
như kẹo dẻo, kích thích cả người cô nổi da gà. Đột nhiên trên người nhẹ
bẫng cô mở mắt ra, thấy anh đã đứng dậy rời giường, căn dặn: "Lần
trước làm tôm hấp không tệ, hôm nay Lạc Tiêu sẽ đến ăn, làm nhiều
một chút."

Tên nhãi này...... Cô siết nắm tay.

"A, đúng rồi, anh đã vứt cái váy rách của em đi rồi." Anh khoác thêm áo
khoác, nói.

"Tại sao?!"

"Nguyên nhân, em sẽ không muốn biết." Mặt anh hiện ý cười nhìn cô.

Hàn Đan cúi đầu, lập tức che cổ áo rộng thùng thình, trợn mắt nhìn anh.

"Khỏi cần che, không có gì đáng xem." Người đàn ông ném cho cô một
cái chìa khóa: “Cho người lấy từ chỗ bạn cùng phòng của em."

Cô mặt đỏ tai hồng hoảng hốt ra khỏi cửa, mới nghĩ ra vấn đề mấu chốt.
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—— Quần áo của cô, là ai thay cho cô?

Đứng dựa vào cửa, không khỏi nhớ lại một màn tối qua.

Khi kết thúc ghi hình Lạc Tiêu đã không hề có đạo nghĩa chuồn thật
nhanh, vứt đống phiền phức này cho anh.

Một cô gái đã say khướt, thao thao bất tuyệt, cả người ướt đẫm ngồi ở
trong bồn tắm.

Hoàn toàn không thể động vào nhưng lại không cách nào bỏ mặc.

Sau khi ý đồ hướng dẫn cô tự thay quần áo thất bại lần thứ N, anh dứt
khoát xách cô dậy khỏi nước, dùng khăn tắm quấn lại, sau đó bắt đầu tự
mình động tay.

Trên thực tế, dưới tình huống không nhìn thấy gì mà lột quần áo ướt
sũng của một con ma men rất khó. Huống chi cô nam quả nữ sống
chung một phòng, tay cô còn di chuyển lung tung trên người anh, anh
vất vả lắm mới áp chế được dục vọng bị cô khơi lên, cuối cùng dùng sức
quá mạnh, đã xé chiếc váy đáng thương kia gần như thành hai nửa.

Cô khi say trở nên nói rất nhiều, anh mở miệng uy hiếp nhưng không có
kết quả, dứt khoát không để tâm tới.

"Anh biết trên thế giới có ba loại người nào không?" Cô phô trương vươn
ba ngón tay ra đung đưa trước mắt anh: "Một loại người đối tốt với anh,
một loài người không đối tốt với anh, còn có một loại người không liên
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quan gì đến anh. Tôi ấy mà, vẫn luôn cho rằng rất nhiều người đều
thuộc loại một, kết quả đã đoán sai cả, tổn thất nặng nề, sau này tôi đã
hiểu rõ một đạo lý......"

"Đạo lý gì?" Anh không nhịn được hỏi.

"Cái gọi là đau lòng, chỉ cần không có lòng thì sẽ không bị tổn thương
thôi." Cô ngẩng mặt cười ngây ngô, mày mắt cong cong.

Anh cau mày lại, đặt khăn lông trong tay lên mái đầu ướt sũng của cô
vò rối một hồi.

Chờ đến khi ngừng vò hong khô tóc cô, hơi rượu cũng vơi bớt. Cô ngã
xuống giường, trước khi mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi, vẫn nói mê.

"Kỷ Vân Dực, anh là loại người nào đây?"

"Người xấu." Anh thuận miệng đáp.

"Vậy làm phiền anh xuất triệt để một chút nha......" Cuối cùng cô đã
ngủ, không nói thêm gì nữa.

Xấu triệt để một chút, phải không?

Ngón tay chạm vào thủy tinh, một chút lạnh lẽo.

Ánh nắng mềm mại tạo nên vầng sáng rực rỡ óng ánh trên khung cửa
sổ, rơi vào đáy mắt, làm mờ hết thảy.
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Ngoài cửa sổ, là một tòa thành thị phồn hoa náo nhiệt.

Anh yên lặng đứng đó, giống như bị một đường ranh giới rõ ràng ngăn
cách ở bên ngoài thế giới hỗn loạn to lớn.

Có lúc, mong ước của con người giống như đóa hoa nở rộ trên vách đá
cheo leo, mĩ lệ mà mỏng manh.

Thời gian sẽ vạch trần tất cả, cũng sẽ vùi lấp tất cả.

Có bao nhiêu chuyện đâm lao phải theo lao, lại có bao nhiêu người
không thể làm theo ý mình.

LINK Truyện:
Tối Chung Lưu Phóng https://truyenhayhoan.com/doc-truyen/toi-chungluu-phong-3646180.html
LINK Chương này:
Chương 50: Có bao nhiêu chuyện đâm lao phải theo lao, lại có bao
nhiêu người không thể làm theo ý mình https://truyenhayhoan.com/doctruyen/toi-chung-luu-phong-3646180/chuong-53.html
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