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Hồi 4
Trả Giá

L

ý Hoại đã say.

Hắn làm sao mà không say được?
Một người lúc bi thương lạc lỏng chán nản thất bại, nếu quả ý chí đủ kiên
cường, có thể không say. Nếu quả không có tiền mua rượu, nếu quả căn bản
không biết uống rượu, đương nhiên cũng không say.
Tình huống hiện tại của Lý Hoại lại không phải như vậy.
Lý Hoại tịnh không bi thương lạc lỏng chán nản thất bại, Lý Hoại chỉ bất quá
đụng phải một vấn đề hắn không thể giải quyết.
Lý Hoại có tiền mua rượu, Lý Hoại khoái uống rượu, Lý Hoại cũng giỏi
uống rượu.
Quan trọng nhất là, vấn đề hiện tại của Lý Hoại còn lớn hơn so với tám ngàn
vấn đề khác của người ta cộng lại.
Cho nên Lý Hoại đã say.
Lý Hoại sợ uống say. Để cho mình say thống khoái, thân thể mềm nhũn, mặt
mày đỏ lưỡng, cũng có chỗ khả ái. Cho phép một thứ ma túy nhất thiết làm cho
mình quên đi những thống khổ trên xác thân, nếu quả nó không khả ái, ai lại
nguyện ý để cho thứ ma túy đó mê hoặc.
Chỉ tiếc là thứ cảm giác đó không thể kéo dài lâu, cũng không thể đáng tin
cậy.
Từ cổ chí kim, trên trời dưới đất, điều đó đại khái là chuyện đau đầu nhất của
mỗi một kẻ say. Bởi vì mỗi một kẻ say đều phải say, không thể không say, tỉnh
dậy lại phải đối diện hiện thực.
Càng đáng sợ hơn là, mỗi một kẻ say khi tỉnh dậy, đối diện với hiện thực,
thông thường đều là hiện thực mà mình không muốn đối diện nhất.
Lý Hoại đã tỉnh.
Sau khi hắn tỉnh, chuyện đầu tiên hắn đối diện, là một khuôn mặt vô tình vô
nghĩa, hơn nữa còn không có biểu tình gì, khuôn mặt của Hàn Tuấn.
Lý Hoại lại say.
Lý Hoại lại tỉnh.
Hắn cũng không biết mình đã say bao nhiêu lần, chỉ khổ là sau mỗi lần say
hắn đều phải tỉnh dậy. Hiện tại hắn thật sự hy vọng hắn có thể say vĩnh viễn
không tỉnh. Bởi vì hắn thật sự không muốn nhìn thấy bộ mặt của Hàn Tuấn nữa.
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Hắn cũng không biết mình tại sao lại rơi vào tay Hàn Tuấn.
Kỳ quái là bộ dạng của Hàn Tuấn xem chừng cũng tịnh không mấy hoan hỉ
gặp được hắn, chỉ bất quá dùng nhãn thần rất lãnh đạm nhìn hắn, thậm chí cơ hồ
vượt hẳn sự lãnh đạm thường tình.
Phản ứng của Lý Hoại đối với cảm giác đó cường liệt phi thường, bởi vì nơi
đây tăm tối phi thường, sau khi Lý Hoại tỉnh rượu, chỉ có thể thấy đôi mắt đặc
biệt làm cho người ta có phản ứng mạnh mẽ đó.
Ngoại trừ đôi mắt lãnh đạm đó ra, hắn còn có thể nghe Hàn Tuấn hỏi, dùng
một thanh âm cũng lãnh đạm phi thường mà hỏi hắn:
- Ngươi có phải là họ Lý, có phải tên là Lý Hoại?
- Phải.
- Một trăm bảy chục vạn lượng bạc trong đại nội ngân khố bị mất cắp, có
phải do ngươi trộm đi?
- Không.
Hai câu hỏi đó đều là hai câu hỏi phổ thông nhất mà Hình bộ dùng để thẩm
vấn phạm nhân, nhưng Lý Hoại nghe lại rất kinh ngạc.
Bởi vì hai câu hỏi đó đều không giống thứ câu hỏi mà Hàn Tuấn nên hỏi. Cả
thanh âm của gã đều chừng như biến thành thanh âm của một người khác, biến
mất hoàn toàn vẻ lãnh khốc của Hàn Tuấn trước đây.
“Ý của ngươi muốn nói, ngươi và vụ án nội khố hoàn toàn không có quan
hệ?”.
Hàn Tuấn lại hỏi.
- Phải, hoàn toàn không có quan hệ tới vụ án đó.
- Vậy mấy tháng nay tiền ngươi xài ở đâu ra?
- Tiền tài của ta ở đâu ra, xem chừng cũng không có quan hệ tới ngươi, cả
một chút quan hệ chó má gì cũng đều không có.
Câu nói đó Lý Hoại phải vận động hết dũng khí mới nói ra được, hắn hiểu
rất rõ không nên ngang tàng vào lúc này, nhưng hắn nhịn không được, phải nói
như vậy.
Nói xong câu đó, hắn đã chuẩn bị chịu trừng phạt.
Trước mặt Hàn Tuấn mà nói như vậy, cơ hồ không tránh khỏi bị đánh đập
tàn nhẫn. Kỳ quái là Hàn Tuấn không ngờ cả một chút phản ứng cũng không có,
thậm chí biểu tình trên mặt cũng không có biến chuyển.
- Chuyện gì đây? Tên bộ đầu còn hung tàn hơn cả Diêm Vương sao lại đột
nhiên biến thành một người khác như vậy? Tại sao bỗng biến thành khách khí
với Lý Hoại như vậy?
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Trong bóng tối không ngờ còn có người khác.
“Lý Hoại, nếu ngươi không có quan hệ gì đến vụ án đó, không cần biết Hàn
Tuấn hỏi ngươi cái gì, ngươi có chiếu theo sự thật mà trả lời”. Người đó nói với
Lý Hoại:
“Chỉ cần ngươi nói sự thật, bọn ta sẽ chủ trì công đạo cho ngươi”.
Thanh âm của người đó thành khẩn ôn hòa, hơn nữa còn mang theo sự chính
trực và uy nghiêm mà ai ai cũng đều cảm thấy được.
Cũng không biết vì cái gì, Lý Hoại tuy còn chưa nhìn thấy con người đó,
nhưng đã sản sinh một lòng tin thân thiết đối với y.
“Hàn tổng bộ, ngươi hỏi lại đi”. Người đó thốt:
“Ta tin rằng hắn sẽ nói thật”.
Hàn Tuấn dặng hắng hai tiếng, lại hỏi lại những câu đó theo thứ tự như
trước, hỏi Lý Hoại làm sao lại đột nhiên trở thành giàu có xài tiền như nước như
vậy.
Đó vốn là bí mật của Lý Hoại.
Nhưng dưới tình huống dị hợm này, trong bóng tối, trong cô đơn, hắn không
ngờ lại nói ra bí mật đó.
Nhiều năm trước đây, Thiết Ngân Y trải qua bao năm dài truy lùng tung tích,
cuối cùng đã tìm được Lý Hoại ở tòa tiểu thành đó mà dẫn hắn về, để cho hắn
gặp mặt phụ thân hắn, cũng để cho phụ thân hắn truyền lại bí kỹ phi đao thiên
hạ vô song.
Nhưng Lý Hoại lại vẫn không có cách nào nằm yên, thậm chí cả tháng trời
cũng không có cách nào nằm yên. Bởi vì hắn luôn luôn có cảm giác mình không
phải là người của Lý gia, không thuộc vào thế giới đó.
Hắn thà như một con chó hoang lăn qua lộn lại trong vũng bùn, cũng không
chịu sống trong lụa là châu ngọc. Những thứ đó không thuộc thế giới của hắn.
Cho nên hắn đã bỏ trốn.
Một đêm không trăng không sao, cũng không có gió, hắn đến nhà bếp trộm
một đống thịt bò đã luộc chín, gói trong một cái bao to cột túm đầu, vác trên
lưng, bỏ trốn khỏi gia tộc mà võ lâm thiên hạ đương kim đều công nhận là đệ
nhất gia tộc.
Hắn chịu không nỗi sự quản thúc, cũng chịu không nỗi thái độ tôn kính đến
mức gần như lãnh đạm của đám nô bộc gia nhân.
Bởi vì hắn không hiểu, giữa đám thế gia quý tộc, lễ mạo tôn kính nhất chính
là vẻ lãnh đạm. Quá thân mật, quá nhiệt tình, là không tôn kính.
Lý Hoại đương nhiên không hiểu. Một người sinh ra là một đứa trẻ trong bùn
đen, làm sao hiểu được thứ đạo lý đó?
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Thứ đạo lý đó thậm chí cả đại phú ông bụng phệ mặt nọng cũng đều không
hiểu.
Cho nên Lý Hoại đã bỏ trốn.
Chỉ tiếc hắn chưa trốn được xa đã bị Thiết Ngân Y đuổi kịp. Thiết Ngân Y
không ngờ cũng không kêu hắn về, chỉ bất quá giao cho hắn hai thứ, một cuốn
sách nhỏ, một cái cẩm nang.
- Đó là phụ thân ngươi muốn ta giao cho ngươi.
Trong cuốn sách nhỏ có ghi lại tuyệt kỹ phi đao thiên hạ vô song của Tiểu
Lý Thám Hoa năm xưa.
“Những ngày qua, ta tin rằng phụ thân ngươi đã dạy cho ngươi rất nhiều bí
pháp liên quan đến phi đao”. Thiết Ngân Y thốt:
“Bằng vào yếu quyết trên quyển sách này và sự khổ luyện của ngươi, ta tin
rằng ngươi nhất định có thể luyện thành phi đao của Lý gia, bởi vì ngươi vốn là
người của Lý gia, trong máu ngươi vốn có máu có Lý gia”.
- Còn cẩm nang?
“Cẩm nang đó có gì? Không ai biết”. Thiết Ngân Y đáp:
“Bởi vì cẩm nang đó là mẫu thân ngươi muốn phụ thân ngươi giao cho
ngươi, bọn ta ai ai cũng chưa từng mở nó coi qua”.
Trong cẩm nang chỉ có một tấm địa đồ giản lược, và nhiều lời chỉ dẫn giản
lược, chỉ dẫn làm sao để đi tìm chỗ mà tiêu kỳ trên địa đồ chỉ rõ.
Địa đồ đó chừng như phép thuật chỉ bạc hóa vàng.
Lý Hoại tìm đến chỗ đó, đơn độc sống tại đó bảy năm, luyện thành tuyệt kỹ
phi đao thiên hạ vô song, cũng tìm ra một bảo tàng tôn phú địch quốc.
Hàn Tuấn tuy một mực miễn cưỡng khống chế mình, nhưng khi hắn nghe Lý
Hoại kể chuyện đó, trên mặt hắn, thậm chí toàn thân hắn, mỗi một cơ bắp đều
đã khiêu động co giật không ngừng.
Người tĩnh tọa trong bóng tối đương nhiên cũng nghe.
“Bảo tàng mà ngươi tìm ra có giá trị rất lớn?” Lão hỏi Lý Hoại.
- Ta tin là giá trị của nó tuyệt không thua gì số bạc bị thất thiệt trong ngân
khố đại nội.
Trong bóng tối có tiếng người hít hơi nhè nhẹ, lại thở ra nhè nhẹ, rồi mới từ
từ thốt:
- Ta tin lời nói của ngươi là sự thật.
“Cho nên có một chuyện ta không thể không hỏi ngươi”. Người đó hỏi Lý
Hoại:
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“Mẫu thân của ngươi là ai?”.
- Tiên mẫu họ Thượng Quan.
“Có phải lệnh đường là Thượng Quan Tiểu Tiên?” Người đó vốn luôn rất
trầm tĩnh, thanh âm đột nhiên đã biến thành có điểm kích động.
“Không phải”. Lý Hoại đáp, “Tiên di là chị của tiên mẫu, tiên mẫu là muội
muội của bà”.
Người trong bóng tối lại thở dài một hơi:
- Vậy bảo tàng người tìm ra chính là bảo tàng của Kim Tiền bang chủ
Thượng Quan Kim Hồng năm xưa còn trên nhân gian?
Câu hỏi đó đương nhiên đã không cần thiết phải trả lời nữa.
Ánh đèn đột nhiên đã thắp sáng.
Lý Hoại lập tức hiểu rõ tại sao Hàn Tuấn lại biến thành một người khác hẳn
như vậy.
Gian phòng tối tăm đó nguyên lai là một đại sảnh rộng rãi hoa lệ, ngoại trừ
Hàn Tuấn ra, trong đại sảnh còn có chín người.
Chín người đó tuy đều tĩnh tọa bất động, Lý Hoại cũng không nhận ra bọn
họ, nhưng nhìn thoáng qua cũng đủ biết bọn họ không phải là người tầm
thường. Khí độ và thần tình của bọn họ đã đủ để biểu hiện thân phận của bọn
họ.
Dưới sự giám thị của chín người đó, Hàn Tuấn làm sao mà dám vọng động.
Một lão nhân gầy gầy đeo thắt lưng tử bão huyền ngọc chầm chậm thốt:
- Ta biết ngươi chưa từng gặp qua ta, nhưng ta tin rằng ngươi nhất định biết
danh tánh của ta.
Lão nhân khí độ cao nhã đó nói tiếp:
- Ta họ Từ, tên là Kiên Bạch, hiệu là Thanh Thạch.
Thanh âm của lão vừa thân thiết, vừa ôn hòa, chính là người nói chuyện
trong bóng tối hồi nãy.
Lý Hoại đương nhiên biết lão.
Từ gia và Lý gia có mối giao tình thân thiết từ bao đời, Thanh Thạch lão
nhân và Lý Mạn Thanh tiên sinh lúc còn niên thiếu đã kết nghĩa huynh đệ. Chỉ
bất quá lão thừa lệnh gia huấn mà đi đường chính thống, tú tài, cử nhân, rồi tiến
sĩ, có chân trong Hàn Lâm Viện, đến nay đã là quan nhất phẩm.
Bằng vào thân phận của lão, làm sao mà lại dính dáng vào chuyện này?
Thanh Thạch lão nhân chừng như nhìn thấy mối nghi hoặc trong tâm hắn.
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- Bọn ta lần này xuất hiện, đều là vì muốn gạn lọc giải quyết chuyện này cho
ngươi, bởi vì bọn ta đều là bằng hữu của lệnh tôn. Lệnh tôn tin rằng ngươi tuyệt
không vì tiền tài mà phạm tội, bọn ta cũng tin tưởng tầm nhìn của ông ta.
Cho nên lão và tám vị lão nhân cũng khí độ cao nhã kia đồng thời cười tươi.
- Cho nên bọn ta không hỏi ông ta về sự thể, lần này đĩnh thân diện xuất.
Hiện tại chân tướng sự tình chung quy đã ra ánh sáng, hiện tại ta chỉ hy vọng
ngươi hiểu rõ, một người đã làm cha, lòng lo lắng quan thiết đối với nhi tử vĩnh
viễn không sao nói để nhi tử hiểu được.
Lão vỗ vai Lý Hoại:
- Ngươi thật sự nên hãnh diện mình là nhi tử của phụ thân ngươi.
Lý Hoại không mở miệng.
Hắn chỉ sợ hắn vừa mở miệng, nhiệt lệ trong mắt nhịn không được sẽ trào ra.
“Còn có một chuyện ta muốn nói với ngươi”. Thanh Thạch lão nhân thốt:
“Có một vị cô nương họ Phương, vốn muốn gặp ngươi một lần cuối, ta cũng
đáp ứng nàng, nhưng sau đó nàng lại đã thay đổi chủ ý”.
Gặp nhau quả thật cũng như không gặp.
- Khả Khả, Khả Khả, ta biết ta có lỗi với nàng, ta chỉ hy vọng nàng hiểu rõ,
ta cũng tình không như ý.
“Hiện tại chuyện giữa ngươi và bọn ta đã toàn bộ chấm dứt. Đối với bọn ta
mà nói, ngươi đã là người hoàn toàn tự do”. Thanh Thạch lão nhân thốt:
“Từ đây về sau, ngươi nên làm gì, ngươi muốn làm gì, đều hoàn toàn do
ngươi tự quyết định”.
Thụy tuyết.
Thứ bão tuyết đó có thể cóng lạnh chết người, không ngờ cũng thường
thường được người ta coi là điềm lành.
Bởi vì bọn họ không nhìn thấy xương đóng băng trong tuyết, cũng không
nghe thấy trẻ nít khóc thét trong cơn đói giá lạnh.
Nhưng có phải thụy tuyết thật sự có thể kéo về một năm mùa màng thịnh
vượng?
Có lẽ vậy, tuyết tan đầu xuân, đương nhiên có lợi cho việc dẫn nước tưới
tiêu. Vun tưới lại làm cho đất đai phì nhiêu màu mỡ. Trên mảnh đất phì nhiêu
màu mỡ, thu hoạch luôn luôn tốt đẹp.
Bảo kiếm có hai mặt, mỗi một chuyện đều có hai mặt chính phản. Chỉ tiếc
người đồng thời có thể thấy được hai mặt chính phản lại rất ít.
Tuyết rơi đêm qua, từng mảng từng mảng bị gió thổi tung, gió thổi từ phía
tây bắc, tiếng gió vi vu như tiếng tiêu.
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Nhưng Lý Hoại không nghe.
Bởi vì trong tâm Lý Hoại còn có nhiều lời nói vang vọng lại, những thanh
âm khác đều không nghe.
- Người làm cha, lòng lo lắng quan thiết đối với con mình, vĩnh viễn con
mình tưởng tượng không được.
- Ngươi nên hãnh diện mình là con của phụ thân mình.
- Từ đây về sau, ngươi nên làm gì, muốn làm gì, đều do ngươi tự quyết định.
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