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Chương 7
Bí Mật Không Thể Nói

 

L

úc này vợ Đại Đầu không phản đối nam nhân nhà mình, chỉ do dự nói:

"Này... Không được tốt! Đây là chuyện tốt, ta vừa thấy cô gái này liền thích.
Chỉ là lúc này mà nói thật không phúc hậu, giống như chúng ta cố ý ép buộc
nhà hắn."
Lâm Đại Đầu thấy vợ có cùng ý nghĩ với mình, tinh thần phấn chấn, vội
ngồi xuống mép giường kề bên nàng, dùng khẩu khí thương lượng nói: "Ta
không nói bây giờ, đợi thời điểm thích hợp mới nói."
Vợ hắn nghi ngờ nói: "Thời điểm nào thích hợp?"
Lâm Đại Đầu hướng cửa sổ ngắm một cái, thấp giọng nói: "Phải xem
nương Tước Nhi có thể xuống sữa hay không. Nếu có thể xuống sữa, ta lại
nghĩ biện pháp khác. Nếu không thể xuống sữa, chuyện này dễ làm."
Vợ hắn bất mãn nói: "Sao lại dễ làm? Còn không phải khó há mồm."
Lâm Đại Đầu vội nói: "Không khó há mồm. Nếu nương Tước Nhi không
có sữa khẳng định buồn chết. Ngươi đừng chờ nàng mở miệng nhờ vả, ngươi
tới cửa nói với nàng, nói nhìn nha đầu kia rất đáng thương, thường qua cho
nàng bú. Đừng cho ăn quá no, mỗi lần cho nàng ăn lửng dạ. Dù sao còn phải
cho con mình bú, nương Tước Nhi cũng không tiện trách ngươi. Ngươi dựa
vào công phu cho bú sữa, ôm con trai ta tới chơi với nha đầu này. Lâu ngày,
ngươi nói đùa với nương Tước nhi, ngươi rất thích nha đầu kia, hết sức
thương nàng, nếu có thể gả làm vợ Xuân Nhi thì tốt rồi. Nương Tước Nhi
nghe ngươi khen con gái mình còn mất hứng sao? Nàng lại cần ngươi giúp
nàng bú sữa, lại nói con gái nàng trưởng thành phải lập gia đình, bộ dạng
Xuân Nhi chúng ta cũng tốt, chúng ta lại cách vách Hoàng gia, đều hiểu rõ
nhau còn sợ nàng không đáp ứng sao."
Nghe lời nói này, Đỗ Quyên đối với Lâm Đại Đầu bội phục đến phủ phục
dập đầu.
Không giống với to đầu, có trí khôn.
Nàng gần như có thể khẳng định người mẹ mới của nàng sẽ đồng ý mối
hôn sự này, không chỉ bởi vì những lý do Lâm Đại Đầu nói, còn bởi vì bí mật
người khác không biết: nàng không phải con gái ruột của nhà họ Hoàng, nàng
do vợ của Hoàng Lão Thực nhặt được.
Ngươi tính kế trên đầu bản cô nương, ngươi... ngươi...
www.vuilen.com

35

Tác Giả: Hương Thôn Nguyên Dã

ĐIỀN DUYÊN

Đỗ Quyên trong lòng đối với Lâm Đại Đầu phát giận, nhưng là chỉ là phát
giận mà thôi. Nàng cảm giác thân thể mình nhỏ, đành suy sụp nhận mệnh.
Trước mắt, nàng trừ bỏ nghe, nhìn, cái gì cũng không thể làm.
Ừ, khóc vẫn là có thể.
Khóc rất nhiều, người khác chỉ biết vì nàng đói bụng, kinh ngạc, bị bệnh,
ai có thể hiểu rõ ý của nàng? Đem cổ họng khóc ách, mình hiểu rằng không
hay ho!
Hết thảy phải chờ lớn lên rồi nói sau!
Dù không tốt cũng phải đợi đến lúc có thể mở miệng nói chuyện.
Nếu có thể thuận lợi tìm được Lý Đôn, cái gì nàng đều không quan tâm.
Vì thế, nàng tĩnh tâm lại, nghiêm túc nghe đôi vợ chồng này nói chuyện.
Vợ Đại Đầu đối với chủ ý của chồng thập phần bội phục, cười nói: "Tốt.
Nếu nương Tước Nhi không đáp ứng, cũng không bị mất mặt mũi, tóm lại là
nói đùa. Vui đùa như vậy, lúc chúng ta nhàn rỗi thường nói, không ai cho là
thật."
Lâm Đại Đầu đắc ý nói: "Người khác thì không dễ nhưng Hoàng gia
khẳng định muốn làm, nếu nương Tước Nhi thật không có sữa."
Vợ Đại Đầu cúi đầu, nhìn ánh mắt đen láy của Đỗ Quyên, nói: "Vậy ngươi
đi nhặt hai mươi trứng gà. Lấy nhiều chút, mặt mũi cũng dễ nhìn."
Lâm Đại Đầu thế nhưng không phản đối, điều này làm cho Đỗ Quyên thập
phần cảnh giác.
Hắn nói: "Không có, còn dư 2 cái. Không phải đều cho ngươi ăn sao, nếu
không ngươi có nhiều sữa như vậy sao? Lại tích cóp vài ngày cho nữa, cũng
giống nhau."
Vợ hắn trợn trắng mắt nhìn hắn, nói: "Ngươi lúc này hào phóng như vậy."
Lâm Đại Đầu hắc hắc cười, Đỗ Quyên cảm thấy hắn đang cười gian.
Lại nghe hắn khoe thành tích: "Ta nói này, thôn Thanh Tuyền biết ta
thương vợ. Ngươi nhìn Hoàng Lão Thực, thấy Lão Thực nghe lời, cả ngày bị
vợ hô tới quát lui, nhưng không biết thương vợ. Chậc chậc, sinh con trên
núi... Cái này là chuyện gì! Ngươi đoán thế nào? Ta vừa hỏi hắn, nương Tước
Nhi muộn rồi không trở về, hắn cũng không biết đi đón, còn chờ nàng trở về
nấu cơm..."
Vợ hắn hiển nhiên đồng ý hắn lời nói, ném cho hắn một cái nhìn chứa đầy
tình ý, nói: "Thấy, thấy ngươi có thể! Ngươi thương vợ, ta không thương
ngươi, không thương con trai sao? Lúc ăn thịt, không phải mời ngươi ăn
trước?"
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Hai người tiếp tục liếc mắt đưa tình, thấy thế Đỗ Quyên càng thêm thất
lạc, nhớ tới Lý Đôn.
Nói giỡn vài câu, Lâm Đại Đầu cười híp mắt hỏi: "Cho bú xong chưa?
Nhanh đưa trả về! Ngươi ôm đứa bé, ta giúp ngươi cái giỏ, xách gà. Trời tối,
lại là đầu tháng, trong núi đen như mực."
Vợ hắn đồng ý, vội vàng đứng dậy.
Hai người ôm Đỗ Quyên ra cửa, Đỗ Quyên lập tức nghe bên phải cách đó
không xa truyền đến tiếng người ồn ào, phảng phất như đang tranh chấp.
Vợ Đại Đầu hỏi: "Đây là chuyện gì?" Vểnh tai nghe.
Lâm Đại Đầu đi ra sau, khép cửa lại, cũng nghiêng tai nghe xong, nói: "Là
Hoàng đại nương. Giống như cãi vã."
Đỗ Quyên nhíu mày, xem ra nhà mới này thật không ít chuyện.
Vợ chồng Lâm Đại Đầu đi vội hai ba bước tới trước cửa Hoàng gia, thấy
lão thái thái đứng ở cửa nhìn vào trong nhà kêu lên: "Thôn Thanh Tuyền đến
mà xem người phụ nữ hung dữ này! Cưỡi trên đầu nam nhân mình không
tính, còn không để bà bà trong mắt. Ngươi sinh con, làm bà bà hảo tâm cầm
trứng gà đến thăm ngươi, lỗ mũi của ngươi không phải mũi, mắt không phải
mắt, đem người đuổi ra ngoài. Ngươi gọi người trong thôn tới bình xử
chuyện này a!"
Hoàng Lão Thực đang ở một bên khuyên nàng.
Lâm Đại Đầu vội vàng đem rổ trên tay và gà đưa vào phòng, một bên
khuyên nhủ: "Đại nương, có lời từ từ nói, từ từ nói!"
Vợ Đại Đầu cũng nói: "Đại nương, ta vào trong nói."
Hoàng đại nương nhìn thấy hai người, phảng phất như tìm được người
đáng tin cậy, muốn giữ chặt hai người năm rõ mười nói hết ra. Nàng nói mình
nghe vợ lão đại sinh, nhanh chóng gom một rổ trứng gà đến coi nàng, lại bị
mắng là thứ không đầu không mặt. Ta liền nói một câu 'Lại sinh con gái'. Lời
này không tốt sao? Nàng vốn là sinh con gái nha, còn không cho người làm
nãi nãi nói! Ta cứ nói, làm sao? Còn không đúng sao! Vốn là con gái còn
không cho người nói. Bộ không cho nói nàng không phải con gái? ..."
Lâm Đại Đầu hai người không cố khuyên, đều là một ít không đau không
ngứa lời nói thôi.
Hoàng Lão Thực lúc trước còn cố khuyên giải, lúc này có người tới, đơn
giản im tiếng.
Hoàng đại nương vẫn lải nhải, nói mình tiết kiệm đến trứng gà không dám
ăn, đưa đến, cũng không được chút nhân tình.

www.vuilen.com

37

Tác Giả: Hương Thôn Nguyên Dã

ĐIỀN DUYÊN

Bỗng nhiên, Phùng Thị từ trong phòng nghiêng ngả lảo đảo đi ra, trong
tay nhấc một cái rổ, sặc thanh gọi to: "Con gái cũng do con trai của ngươi
trồng ra ! Ai không biết sinh con trai! Ta lại không phải đã sanh con trai sao!
Ta sinh cho Hoàng gia 2 đứa con trai, đã chết ngươi liền quên? Không nuôi
sống, là chúng ta không bản lĩnh. Chúng ta không có bản lĩnh cũng không bạc
đãi 2 lão nhân các ngươi, có năm nào thiếu lương thực và củi cho các ngươi?
Đói chết con trai không ít do các ngươi một phần!"
Một bên quát to, một bên cầm rổ nhét vào tay lão thái thái, nói: "Cầm lại!
Trứng gà này ta không dám ăn."
Nói xong, từ tay vợ Đại Đầu đoạt lấy Đỗ Quyên, đi vào phòng.
Hoàng đại nương tức giận đến cả người loạn chiến, nhìn vợ Đại Đầu nói:
"Ngươi nghe một chút, đây là nói ta và cha hắn ăn nhiều, đem cháu trai chết
đói..."
Vợ Đại Đầu vội vàng khuyên, nói nương Tước Nhi chính là khẩu xà tâm
phật, kỳ thật là người hiếu thuận, một bên kêu Hoàng Lão Thực đưa mẹ hắn
về.
Hoàng đại nương lau nước mắt đi, rổ trứng gà cũng mang đi, nói không
lấy "mặt nóng thiếp mông lạnh người ta".
Lâm Đại Đầu và Hoàng Lão Thực tự mình đưa nàng.
Vợ Đại Đầu vào phòng, nhìn Phùng Thị nói: "Ngươi nói ngươi, lại cương
như vậy. Gây một trận, trứng gà chưa ăn đến miệng, còn đắc tội bà bà, tự
mình cũng sinh khí, tội gì chứ!"
Phùng Thị đang ôm Đỗ Quyên tựa vào trên giường ngậm chặt miệng giận
dỗi, nghe vậy ngẩng đầu lên nói: "Đắc tội thì đắc tội! Trứng gà của nàng ăn
ngon sao? Ăn trứng của nàng sẽ lải nhải nhắc một đời, ta nói với ngươi,
Hoàng Hoa Nhi của ta do ta nuôi lớn. Ta không dám dính nàng!"
Vợ Đại Đầu nhìn nàng giận dữ nói: "Bà bà ngươi miệng mồm dong dài,
người không sai. Em dâu ngươi không phải ăn bao nhiêu năm trứng gà của
nàng sao! Hai đứa trẻ nuôi ở bên nàng. Ngươi còn muốn mạnh mẽ! Tính tình
này quá thua thiệt, phải sửa!"
Phùng Thị không tiếng động rơi lệ, nói: "Ta lấy cái gì mà so với nàng?
Lão Thực chúng ta giống như là con nhặt được, làm gì cũng không được cái
tốt. Trong mắt nàng chỉ có con trai kế và con dâu kế tốt."
Lại lẩm bẩm nói: "Con gái ta mang thai tám tháng, vùng vẫy giành sự
sống mới sinh ra, không để cho người nói! Nàng không thích, ta không ăn
trứng gà của nàng..."
Đỗ Quyên cảm giác tay nàng ôm mình phát run, không ngừng lặp lại mấy
câu nói đó, trong mắt toát ra ánh nhìn sợ hãi, bỗng nhiên bừng tỉnh đại ngộ.
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Nàng sinh một con trai lại làm mất, đây là cây gai trong lòng nàng, không
dám nói cho bất luận kẻ nào. Ai chạm cây gai này, nàng đều cảm thấy đau,
nàng liền và người đó náo.
Nàng không thật tâm bảo hộ con gái nhặt được của mình .
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Chương 8
Tiểu Thư Tỷ Gọi Hoàng Tước Nhi

 

H

iểu điểm ấy, Đỗ Quyên vẫn hết sức đồng tình Phùng Thị.

Không chỉ đồng tình nàng mất con trai, còn bởi vì đứa con mất đi rất có
khả năng là Lý Đôn. Các nàng đồng bệnh tương liên.
Vợ Đại Đầu thấy nàng rơi lệ, vội nói: "Ngươi đây là làm cái gì! Vừa đi
một vòng quỷ môn quan về, bộ dáng nửa chết nửa sống, đang lúc ở cữ còn
khóc? Bị bệnh tự hại mình không tính, con đi theo chịu tội."
Phùng Thị cũng ý thức được không ổn, vội kiệt lực nhịn xuống.
Hôm nay nàng khóc quá nhiều, không chừng sẽ sinh bệnh.
Vợ Đại Đầu đem lời dễ nghe khuyên giải an ủi nàng, lại khen Đỗ Quyên
bú sữa ngoan thế nào, ánh mắt còn có thể nói chuyện, tương lai nhất định là
cô gái hiểu chuyện dễ thương, một hơi đem tương lai Đỗ Quyên thổi lên trời.
Phùng Thị nghe xong cao hứng, cúi đầu nhìn về phía Đỗ Quyên trong
ngực.
Đỗ Quyên vội ném cho nàng một cái tươi cười trấn an, còn giơ tay sờ mặt
nàng.
Phùng Thị giật mình, cảm thấy đứa bé này thật sự không tầm thường, nói
không chừng là ông trời thấy nàng mất con trai, cố ý bồi thường nàng, bởi
vậy dùng sức ôm chặt nàng, giống như ôm lấy cọng rơm cứu mạng vậy.
Vợ Đại Đầu vẫn thao thao bất tuyệt khuyên Phùng Thị.
Bỗng nhiên quay đầu nhìn thấy một bóng dáng nho nhỏ từ ngoài cửa
phòng tiến vào, hai tay có một cái khăn lau màu xám, nâng một cái chén bằng
sứ thô, nhìn chằm chằm không chớp mắt, cẩn thận vượt qua ngưỡng cửa đi
vào.
"Nha đầu thật cần mẫn. Nhìn Tước Nhi, mới bây lớn đã biết nấu cơm." Vợ
Đại Đầu mặt đầy nét cười, cao giọng khen, một bước dài sải đến đỡ lấy cái
bát kia, sợ bé gái đánh vỡ, "Xem này trứng gà nấu..."
Nhìn lướt qua trong bát, nàng liền ngậm miệng, dừng lại một chút mới
khó khăn nhìn Phùng Thị nói: "Coi như tốt. Người bé như vậy đâu. Thu Sinh
nhà ta đã sáu tuổi, cho hắn nhóm bếp lò cũng không xong, đừng nói nấu
cơm."
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Phùng Thị đặt Đỗ Quyên xuống giường, tiếp nhận bát kia vừa nhìn, chân
mày liền nhăn lại, "Ngươi còn giúp nàng nói. Xem đây là cái gì? Một ly rượu
nhừ vàng! Trứng gà nấu nát thành như vậy! Ngươi sao xuẩn như vậy chứ?"
Hoàng Tước Nhi khiếp sợ nhìn mẹ, thân thể nhỏ không khỏi rụt lại một
cái, không dám tới gần bên giường.
Vợ Đại Đầu vội vàng đứng dậy ngăn lại nói: "Nàng không phải còn nhỏ
sao! Tước Nhi, đi, lại đi nấu mấy cái trứng gà. Thím dạy ngươi."
Phùng Thị vội ngăn cản nói: "Không nấu. Ăn ba cái đủ rồi."
Vợ Đại Đầu liếc nàng một cái, nói: "Mới có ba cái. Còn nấu nhừ nữa.
Ngươi ở trên núi đốn củi, sinh con, lại tự ôm con về, chịu mệt như vậy, ba
quả trứng gà sao đủ? Còn có, ngươi không phải muốn thúc sữa sao, không
nhiều ăn chút sữa như thế nào thúc xuống dưới?"
Nàng đối với việc này thập phần thân thiết, nóng lòng muốn biết Phùng
Thị có thể xuống sữa hay không.
Phùng Thị liền lúng túng, giận dữ nói: "Không cần trứng gà. Lần trước tẩu
tử nhà mẹ đẻ ta sinh con, đưa đi hai mươi. Hôm kia gia gia nàng qua đại thọ
50, lại là 50, trong nhà tích cóp đều đưa đi. Ba cái này, là gà vừa đẻ hôm nay,
đều nấu."
Vợ Đại Đầu tươi cười, nói: "Không có việc gì, ta mang đến ba mươi cái.
Còn có một con gà. Đợi lát nữa Lão Thực huynh đệ trở về, làm cho hắn giết
hầm canh, sáng mai có thể ăn."
Nói xong, dắt bé gái kia ra ngoài, vừa đi vừa nói: "Tước Nhi, thím chỉ
ngươi. Trứng gà luộc, đổ nước cho trứng vào nồi. Vào nồi không thể động
nó, đợi trứng gà nấu chín mới có thể động, dùng muôi từ bên dưới nhẹ nhàng
múc..."
Thanh âm dần dần đi xa, gian ngoài trong phòng bếp liền có động tĩnh.
Phùng Thị thở dài, không cố ngăn trở.
Mặc dù là hàng xóm, vợ Đại Đầu sinh con, nàng đều đưa gà và trứng gà
qua. Lần này bọn họ trả lại, cũng là hoàn lễ, không tính tặng không.
Nàng đem bát canh trứng gà kia uống một hơi, bát đũa đặt lên cái thùng
bên giường, sau đó tựa vào đầu giường, nhắm mắt dưỡng thần.
Mắt nàng vừa nhắm, liền nhớ đến đưa con bị mất, bất giác thương tâm,
cảm thấy không khác gì nằm mơ.
Đỗ Quyên cố không ngủ, còn muốn nghe chút tình huống về cái nhà này.
Chợt nghe thấy trên đỉnh đầu truyền đến tiếng khóc nức nở, biết phụ nhân
này lại khóc, tim cũng như bị dao cắt theo.
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Mãi đến khi phòng ngoài truyền đến tiếng bước chân, vợ Đại Đầu lại bưng
một chén tiến vào.
Phùng Thị cuống quít quay mặt vào trong giường, dùng mu bàn tay lau
nước mắt, đổi khuôn mặt tươi cười quay đầu hỏi: "Lại nấu ba cái?"
Vợ Đại Đầu nói: "Ta làm chủ, nấu năm cái. Ăn tám cái mới tốt. Ăn tám
cái mới phát. Phát sữa lại phát tài."
Phùng Thị tiếp nhận bát, đau lòng nói: "Ăn như vậy, như thế nào ăn được
chứ?"
Vợ Đại Đầu giận trách: "Lại không phải ăn mỗi ngày như vậy. Nữ nhân ở
cữ, không thể khổ, dưỡng không tốt bị lưu lại bệnh căn!"
Đang nói chuyện, Hoàng Tước Nhi tiến vào, nhìn Phùng Thị nhỏ giọng
nói: "Nương, ta xem muội muội một chút."
Phùng Thị đen mặt nói: "Xem cái gì mà xem! Muội muội ngủ."
Đỗ Quyên kháng nghị phát ra tiếng kêu "Y nha", nàng cũng muốn gặp tiểu
thư tỷ tỷ.
Vợ Đại Đầu chụp chân cười nói: "Ta nói đứa bé này hiểu chuyện đi!
Ngươi nói nàng ngủ, nàng liền nói ra một tiếng cho ngươi nghe, nói cho
ngươi biết nàng không ngủ. Nga, ta tới nhìn Hoàng Hoa Nhi một cái! Để Hoa
Nhi xem tỷ tỷ!"
Nàng nghiêng người vào giường, đem Đỗ Quyên ôm ra.
Hoàng Tước Nhi mừng rỡ đến gần trước mặt xem.
Phùng Thị bị vợ Đại Đầu nói đùa, dừng đũa lại nói: "Theo như ngươi nói
như vậy, đứa bé này còn không thành tinh! Nhỏ như vậy có thể nghe hiểu
tiếng người?"
Vợ Đại Đầu cũng là nói đùa, cũng không có để ý.
Nàng ôm Đỗ Quyên, hạ thấp xuống để Hoàng Tước Nhi xem, một bên giả
giọng điệu Đỗ Quyên đắc ý nói: "Đó là ta! Ta Hoa Nhi thông minh. Ta chính
là tiểu nhân tinh!"
Đỗ Quyên bị dọa một cái giật mình, thầm nhủ sau này phải chú ý, nếu thật
bị người xem như ngoại tộc tiêu diệt, đó không phải là thảm kịch nhân gian
sao!
Đang nghĩ tới, chợt nghe ", " vang nhỏ, là tiếng chắc lưỡi, thanh âm tiểu
hài tử.
Nhấc mắt vừa nhìn, một bé gái ba bốn tuổi rơi vào tầm mắt.
Đỗ Quyên trong lòng run run một cái. Đứa nhỏ nhỏ như vậy đã nấu cơm?
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Hoàng Tước Nhi bình thường tóc vàng rũ xuống cần cổ, có chút rối tung,
một vết nước trên trán hình như bị phỏng, khuôn mặt nhỏ vàng vọt, thân thể
mảnh khảnh nhỏ, điển hình của dinh dưỡng không đầy đủ.
Lại cẩn thận chăm chú nhìn, là đứa nhỏ chọc người thương. Mặc một bộ
đồ điểm bông xanh giặt đến trắng bệch. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn vàng vọt,
lông mày cũng lưa thưa vàng. Đôi mi lại đẹp, không có hỗn độn, mà là hàng
mi nhu thuận cong cong, hơn nữa không lớn không nhỏ tròng mắt, rất dễ
nhìn. Mũi cũng không có cao thẳng, lại rất tinh xảo khéo léo.
Lúc này, nàng đối diện Đỗ Quyên chậc lưỡi mua vui, khẽ giọng kêu:
"Muội muội! Tiểu muội muội "
Nhoẻn cái miệng nhỏ nhắn mỉm cười, bên miệng lộ ra một cái răng khểnh,
bộ dáng kia quá khả ái, Đỗ Quyên nhịn không được liền cười.
Thấy Đỗ Quyên cười, Hoàng Tước Nhi thật vui vẻ, đuôi lông mày nhếch
lên.
Nàng cẩn thận đưa tay vuốt ve mặt Đỗ Quyên, sau đó ngạc nhiên ngửa
mặt nhìn vợ Đại Đầu nói: "Lâm thím, mặt muội muội thật mềm!"
Vợ Đại Đầu cười nói: "Không phải sao. Vừa sinh ra bé bú sữa, trên người
đều là nước. Bú sữa, bộ dạng cũng mềm mại."
"Tước Nhi!" Phùng Thị kêu một tiếng, đem bát đưa qua, "Nương không
ăn được, còn lại ngươi ăn đi!"
Hoàng Tước Nhi vội vàng hai tay tiếp được bát, nhu thuận trả lời: "Ta đặt
trên bếp, để nương sáng mai hâm nóng ăn."
Phùng Thị quát: "Nói ngươi ăn thì ngươi ăn! Lo lắng nhiều làm cái gì?"
Vợ Đại Đầu trách cứ: "Ngươi nhìn ngươi kìa, đang tốt lại mắng nàng.
Nàng đây không phải là đau lòng ngươi sao!"
Đang nói, bên ngoài có động tĩnh, là Hoàng Lão Thực và Lâm Đại Đầu
trở lại.
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Chương 9
Mẹ Không Sữa

 

S

au khi hai người đàn ông trở về, vợ Đại Đầu phân công đem con gà kia

giết, thu thập bỏ vào hầm. Vội một hồi, đợi vợ Hoàng Lão Thực ăn cơm, Lâm
gia hai người mới cáo từ rời đi.
Đỗ Quyên quả thực không chịu nổi, sớm ngủ say.
Lúc nửa đêm, nàng tỉnh lại một lần.
Địa phương xa lạ, đen kịt, ban đêm yên tĩnh, nội tâm của nàng toát ra nỗi
cô độc.
Nàng thập phần mót tiểu, muốn làm ra chút động tĩnh, đánh thức cha mẹ
mới đem mình đi tiểu, phía dưới sớm đã không khống chế nổi, một dòng
nước âm ấm chảy ra thật ấm áp.
Đợi lát nữa lạnh sẽ khó chịu , Đỗ Quyên áo não nghĩ.
Rối rắm một hồi, đang muốn ngủ, lại nghe Phùng Thị thấp giọng khóc nức
nở.
Người phụ nữ này thật đáng thương! Ẩn giấu đoạn tâm tư này, còn đang ở
cữ mà vụng trộm thương tâm như vậy, sớm hay muộn sẽ đem thân mình suy
sụp .
Đỗ Quyên âm thầm thở dài, mơ mơ màng màng ngủ.
Sáng sớm ngày thứ hai, tiếng ồn làm nàng tỉnh lại. Ánh sáng mặt trời chói
lọi xuyên qua cửa sổ, tiếng nồi niêu va chạm ở phòng bếp, tiếng chó sủa bên
ngoài hoà với tiếng gà gáy cô cô, còn có tiếng quét rác ở nhà chính nối thành
một mảnh. Một ngày mới bắt đầu.
Cảm thấy dưới thân ẩm ướt, nàng giật giật nhưng không lên tiếng.
Tối qua Phùng Thị nửa đêm còn khóc, lúc này mới chợp mắt ngủ, nàng
không muốn kinh động nàng.
Ai ngờ Phùng Thị cảm thấy nàng cử động, lập tức quay mặt lại, hai người
mắt đối mắt.
Theo thói quen Đỗ Quyên cho nàng một khuôn mặt tươi cười.
Khóe miệng Phùng Thị nhếch lên, giống như người khác đối với nàng
cười, nàng không thể không đáp lại.
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Nàng ngồi dậy, kéo một kiện áo máng ở thanh ngang đầu giường mặc vào
trên người, sau đó ôm lấy Đỗ Quyên, giúp nàng thay tã.
Đỗ Quyên khoả thân hoàn toàn, bị nàng lăn tới lăn lui xoa nắn. Tình cảnh
không thể tự chủ làm cho nàng thực nản lòng. Cũng may thay đổi tã khô mát
xong, người thư thái rất nhiều.
Lúc Phùng Thị thay tã, Đỗ Quyên nhẫn nại, cắn răng nén giận. Đợi thay
xong, nàng mới thở phào một hơi dài. Cả kinh Phùng Thị đem nàng dựng
thẳng lên, nhìn chằm chằm vào mắt nàng cả nửa ngày.
Đỗ Quyên bị dọa sợ, không biết làm sao, nên hướng nàng nhếch miệng
cười.
Phùng Thị lẩm bẩm nói: "Thật là cái tiểu tinh quái!" Một bên cởi bỏ vạt áo
cho bú sữa.
Đỗ Quyên lại bắt đầu kháng cự.
Bởi vì Phùng Thị trên người có mùi. Từ hôm qua về, nàng còn chưa tắm
rửa. Mùi mồ hôi trên người và mùi máu tươi hỗn hợp, quả thực không dễ
ngửi.
Cũng không ai giúp Đỗ Quyên tắm rửa.
Cuộc sống này thật khó qua!
Phùng Thị đem nụ hoa để vào miệng Đỗ Quyên, thấy nàng không chịu há
mồm, gấp đến độ mắng "Đòi nợ quỷ", "Không bớt lo nha đầu".
Đỗ Quyên ủy khuất đòi mạng.
Đúng lúc này, tiểu thư tỷ Hoàng Tước Nhi cây chổi nhỏ bện bằng cỏ lau
vào phòng quét rác. Nghe Phùng Thị mắng liền đến gần trước giường hỏi:
"Muội muội không bú sữa?"
Đỗ Quyên nhanh chóng phán đoán tình thế, cảm thấy nếu nàng tuyệt thực,
chỉ sợ nương sẽ không nhớ tới tắm xong mới đút sữa cho nàng, hao tổn như
vậy thật không ý nghĩa, vì thế nhận mệnh ngậm nụ hoa kia bú.
Phùng Thị thấy nàng ăn, liền phân phó Hoàng Tước nhi: "Tát chút nước
rồi hãy quét. Đừng để tro bụi bay khắp nơi."
Hoàng Tước Nhi đáp ứng một tiếng, vội bỏ lại chổi đi ra ngoài múc nước.
Đỗ Quyên hút vài cái liền buông miệng, bởi vì cái gì cũng không hút ra.
Phùng Thị vẫn không có xuống sữa!
Phùng Thị lại không biết, cho rằng nàng lại làm cái gì quái lạ, đem bộ
ngực ra phía trước, nói: "Ngươi cái tiểu đòi nợ, kiếp trước lão nương thiếu
ngươi sao? Khó phục vụ như vậy!"
Tiểu đòi nợ lại cố gắng hút vài cái, vẫn không có gì cả.
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Nàng không khỏi tả oán nói: "Không có gì cả! Ăn cái gì ăn?"
Nàng quýnh lên lại quên thân phận bây giờ, liều mạng mở miệng nói.
Thực tế là một trẻ sơ sinh nói chuyện, chính là giương cái miệng nhỏ nhắn oa
oa gọi, mếu vài cái, vẻ mặt thập phần ủy khuất, thật là buồn bực.
May mà nàng kháng nghị gợi ra sự chú ý của Phùng Thị, vội vàng dùng
tay chen vào dùng sức bóp bầu ngực, nơi nào ra sữa.
Nàng vừa vội vừa buồn, trong lòng nổi lên một cỗ hỏa, liền đem Đỗ
Quyên vứt xuống giường, mặc xiêm y rời giường đi ra ngoài, cũng không
biết làm cái gì.
Đỗ Quyên cũng buồn khổ, cảm thấy tiền đồ một mảnh đen tối.
Có thể nghĩ, nương không có sữa, nàng sắp sửa tiếp tục 'sự nghiệp' đi xin
sữa vợ Đại Đầu ăn, sau đó bị Đại Đầu tính kế đính hôn, rồi tiếp đó... Nàng
cũng không biết làm sao bây giờ.
Do bản tính nàng tích cực lạc quan, trước mắt cũng không có cách nào
ngăn cản, chỉ có thể đợi lớn lên rồi tính.
Hoàng Tước Nhi bưng nửa gáo nước tiến vào, tát nước quét rác.
Thấy nương không ở đó, nàng quét hai lần liền bỏ lại chổi chạy đến bên
giường, rướn cổ chơi đùa với muội muội.
Đỗ Quyên nhàn rỗi không có việc gì, hết sức phối hợp làm các dạng biểu
tình đáp lại, tỷ muội hai người đồng loạt cười, cũng không biết là ai đùa ai.
Hoàng Tước Nhi cho rằng muội muội là bị chính mình đùa cười, thập
phần vui vẻ. Đang vui sướng, bên ngoài một tiếng kêu "Tước Nhi, ngươi chết
trong phòng sao không đi ra?"
Hoàng Tước Nhi cả kinh, vội vội vàng vàng đáp: "Tới liền."
Vội vàng xoay người nhấc chổi lên, và vẽ chữ đại, quơ vài cái, đem tro
bụi cặn bã tụ lại, dùng ki hốt rác hốt ra ngoài.
Trong phòng không có người, yên tĩnh trở lại.
Đỗ Quyên bữa sáng không vui, dùng sức nghiêng đầu đánh giá gian phòng
kia. Sát tường bên tay trái là một cái tủ gỗ lớn, hai cái rương gỗ, đều là gỗ
thô, có chút cổ xưa. Tường đối diện cũng có cái rương gỗ lớn, bên cạnh là cái
giá có tấm ván gỗ khoảng chừng một thuớc dài nửa mét rộng, mặt trên để cái
sọt dựng kim chỉ, rổ đựng tạp vật.
Phía trước dựa vào bên dưới cửa sổ, một cái bàn cũ, trên mặt có cây lược
gỗ, hộp trang điểm.
Góc tường còn có hai cái lu cao khoảng 2 thước, hẳn là đựng lương thực.
Đang nhìn, Phùng Thị bưng một cái chén lớn vào phòng, xộc mũi một mùi
thơm của canh gà, Đỗ Quyên không khỏi nuốt hai lần nước miếng.
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Xem ra vì xuống sữa, mẹ muốn ra vốn gốc ăn.
Chỉ thấy nàng một lần nữa ngồi trở lại trên giường, ở đầu giường để một
cái ghế đẩu cao để bát canh gà. ‘Hút ực’ có tiếng ăn.
Hoàng Lão Thực từ ngoài tiến vào, ngửi thấy mùi thơm, ưỡn mặt cười nói:
"Mùi vị này quá hấp dẫn người. Ta cũng ăn chút đi. Dù sao kia đầu gà chân
gà cũng không có thịt, ngươi ăn không phải trả tiền..."
Thấy Phùng Thị cúi đầu không để ý tới hắn, hắn liền đi ra ngoài.
Chỉ chốc lát, cũng bưng một cái chén lớn đi vào.
Phùng Thị thế này mới nhấc mắt, cả giận nói: "Ngươi mấy chục tuổi đời
còn tham như vậy. Không ăn có thể chết a! Không biết chừa chút cho Tước
Nhi!"
Hoàng Lão Thực vội nói: "Cánh gà và gan gà đều cho Tước Nhi. Ta chỉ
múc đầu gà, mông gà, múc chút canh."
Đỗ Quyên nghe xong âm thầm lắc đầu.
Phùng Thị ăn xong, đem bát đũa để lại trên ghế, quệt miệng, nhìn Hoàng
Lão Thực phân phó nói: "Ăn cơm, cho heo ăn, lên núi đem củi ta chặt hôm
qua mang về. Trễ chút đi thôn Đại Dương nhà mẹ đẻ ta báo tin vui..."
Hoàng Lão Thực ngửa đầu, uống một hơi hết canh gà mới nói: "Buổi sáng
đi báo tin vui đi."
Phùng Thị cất cao giọng nói: "Củi lửa không kéo về, quay đầu để cho
người ngoài khiêng đi, ta mất công không một trận? Ngươi chạy nhanh chút,
không thôi làm không kịp!"
Hoàng Lão Thực vội gật đầu đáp ứng, lại đem bát đũa vợ ăn xong thu
thập, mới đi ra ngoài.
Lúc điểm tâm, Đỗ Quyên đã đói bụng đến chịu không nổi. Cũng không
biết Phùng Thị tính toán như thế nào, rốt cuộc là làm cách nào có sữa cho
mình ăn đây, chuẩn bị dùng gạo canh nuôi lớn sao. Nếu cho uống nước cơm,
sao không nghe thấy nàng phân phó lấy nước cơm.
Kỳ thật nước cơm cũng không sai. Nàng nhớ lại, Lý Đôn nấu nước cơm,
thêm đường đỏ, thật thơm, đậm sệt như sữa. Vừa nghĩ, một bên chép miệng
ba hai lần, nhớ hương vị đó vô cùng.
Đang giãy dụa trong cảnh đói khát, bên ngoài truyền đến một giọng nói
lớn, là Lâm Đại Đầu: "Lão Thực huynh đệ, đệ muội xuống sữa chưa?"
Hoàng Lão Thực nói: "A, xuống sữa? Ta không biết! Ta đi hỏi một chút."
Tiếp, hắn dí sát vào cửa sổ hỏi: "Nương Tước Nhi, xuống sữa sao?"
Phùng Thị ngậm chặt miệng không lên tiếng, sắc mặt hết sức khó coi.
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Bên ngoài lại hỏi một tiếng nữa, Phùng Thị mới không nhịn được đáp:
"Chưa xuống đâu!"
Hoàng Lão Thực liền quay đầu nhìn Lâm Đại Đầu nói: "Còn chưa. Ai, sao
ngươi tốt như vậy?"
Lâm Đại Đầu vội nói: "Không có việc gì, không có việc gì! Mang đến nhà
ta đi. Ở gần nhau, chút chuyện như thế còn không giúp? Vợ ta sữa coi như
tốt, đều một miếng cho nha đầu nhà ngươi ăn, cũng không đáng giá gì."
Hoàng Lão Thực không ngờ hắn thông tình lý như vậy, vô cùng cảm kích,
nói cảm tạ.
Phùng Thị vẫn không lên tiếng.
Đỗ Quyên trơ mắt nhìn mình bị ném vào trong hố Lâm Đại Đầu đào
nhưng không còn cách nào.
Mới một hồi công phu, vợ Đại Đầu tới.
Nàng tựa hồ đi quá mau, vào cửa phòng vừa thở vừa nói: "Hoa Nhi đói
hỏng đi?"
Phùng Thị nghe xong ngượng ngùng, nói: "Làm khó tẩu tử đến. Yêu,
Xuân Nhi cũng ôm tới! Còn chưa ăn điểm tâm đi? Mau ngồi xuống nói
chuyện."
Vợ Đại Đầu ngồi xuống trên ghế cạnh đầu giường, vừa cười nói: "Vội
vàng ăn một chén. Đại Đầu nói ngươi không xuống sữa, Hoa Nhi đói bụng
đến khóc. Ta nghe xong không yên lòng, vội qua đây. Đem Xuân Nhi đến,
cho 2 đứa bú luôn đỡ mất công."
Đỗ Quyên nghe xong không còn lời gì để nói. Nàng khóc lúc nào chứ?
Khẳng định là Lâm Đại Đầu mở to mắt nói dối!
Phùng Thị cũng sửng sốt, vội nói: "Đứa nhỏ này thực ngoan, từ tối qua
đến sáng nay một tiếng cũng không nói ra. Đại Đầu ca cũng thật là, hối thúc
ngươi như vậy, hại ngươi điểm tâm cũng chưa ăn xong."
Vợ Đại Đầu ước chừng hiểu tâm tư của nam nhân nhà mình, không khỏi
đỏ mặt, vội chuyển hướng nói: "Đợi ta trở về ăn thêm. Đến, đem Hoa Nhi
cho ta, ta đút nàng."
Nói xong, sớm vén vạt áo lên, đem bộ ngực lộ ra.
Đỗ Quyên bị Phùng Thị ôm dậy, đưa cho vợ Đại Đầu.
Đồng thời, nàng cũng thấy rõ tiểu hài tử trong lòng nàng: tóc đen huyền,
mắt đen, trán rộng, mi cong lông thẳng, mũi, miệng đều lớn nhỏ thích hợp,
màu da không thật trắng, má bầu bầu, nhìn thập phần đáng yêu.
Đây chính là tiểu Lâm Xuân.
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Đỗ Quyên tìm vui trong đau khổ, nhìn Lâm Xuân cười.
Lâm Xuân tựa hồ đối với Đỗ Quyên cũng thực hứng thú, từ cái nhìn đầu
tiên thấy nàng đã nhìn thẳng không buông. Mẹ nó xoay mặt hắn bú sữa, hắn
không ăn, chỉ lo nhìn Đỗ Quyên.
Vợ Đại Đầu ngạc nhiên nói: "Đứa bé này bị làm sao?"
Làm sao không biết, chỉ biết tiểu Lâm Xuân hoàn toàn bị Đỗ Quyên hấp
dẫn. Thấy nàng vẫn cười, bỗng nhiên vươn tay nhỏ ra, sờ mặt nàng.
Đỗ Quyên vội vươn tay nhỏ ra, so móng vuốt chim không lớn hơn được
bao nhiêu, ngăn trở, cười nói: "Tiểu tử, nam nữ thụ thụ bất thân, hiểu
không?"
Y y nha nha , tiểu Lâm Xuân đương nhiên không hiểu, bất quá hắn hưng
phấn cười, cầm lấy tay Đỗ Quyên dùng sức lay động, khóe miệng nhỏ một
chuỗi chất lỏng trong suốt.
Hắn đã sáu tháng, sức lực rất lớn, nắm làm đau Đỗ Quyên.
Thấy hắn ha hả cười vui vẻ, Đỗ Quyên bỗng nhiên giật mình, một tay còn
lại vội vàng tránh ra, đưa cái "OK" thế, đến trước mắt hắn.
Lâm Xuân ngừng lại không động, lẳng lặng nhìn tay kia.
Đỗ Quyên cảm thấy có vấn đề, vội thu "OK", lại duỗi hai đầu ngón tay ra,
khoa tay múa chân đưa cái thể thắng lợi lên, sau đó trừng lớn mắt nhìn Lâm
Xuân, hi vọng hắn cho chút phản ứng.
Phản ứng của Tiểu Lâm Xuân là bắt lấy tay Đỗ Quyên đưa vào miệng!
Ngươi, đồ ăn hàng!
Đỗ Quyên nhịn không được ủ rũ, đem tay giật trở về.
Nhưng tiểu tử này lớn tháng hơn nàng, nàng căn bản giật lại không được.
Đỗ Quyên sốt ruột tìm người, quên bên cạnh còn có 2 người xem. Vợ Đại
Đầu và Phùng Thị thấy 2 đứa trẻ gặp mặt đầy vẻ thân thiết, đều kinh ngạc
không thôi. Vợ Đại Đầu đặc biệt cao hứng, cười không khép được miệng.
"Ôi, 2 đứa bé này, thật hòa thuận! Đến, bú sữa, bú sữa!"
Tiểu Lâm Xuân mắt điếc tai ngơ, như trước nhìn chằm chằm "mỹ muội"
đối diện không buông.
Vợ Đại Đầu nóng nảy, nói: "Đứa bé này, sao lại không ăn đâu? Xem ra 2
đứa bú một lúc không được, chỉ lo chơi, không chịu ăn."
Lời của nàng nhắc nhở Đỗ Quyên, vội quay đầu bú sữa, không để ý tới
Lâm Xuân.
Ăn xong sớm một chút để người ta đi về, đỡ phải chậm trễ công phu
người ta.
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Tiểu Lâm Xuân thấy Đỗ Quyên bú sữa, cũng theo bú sữa.
Vợ Đại Đầu lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, hai con 2 cánh tay đỡ một
đứa, một mặt và Phùng Thị nói chuyện.
Phùng Thị hâm mộ nhìn nàng nói: "Xem Xuân Nhi nhà ngươi, bộ dạng
khoẻ mạnh kháu khỉnh, rắn chắc ghê."
Vợ Đại Đầu nghe xong cao hứng, nói: "Hắn ăn được. Ta đủ sữa, hắn 1
ngày ăn năm sáu lần. Ăn no còn cố nuốt, luôn bị ọc sữa. Ta cũng không dám
cho hắn ăn nhiều."
Bên trong 2 phụ nhân nói chuyện, bên ngoài 2 nam nhân cũng nói chuyện.
Hoàng Lão Thực cảm tạ Lâm Đại Đầu nhiều lần, Lâm Đại Đầu thập phần
hào sảng, lớn tiếng nói: "Đừng khách khí. Không phải chỉ một ngụm sữa sao,
nơi nào ăn đến nghèo. Ta không cùng ngươi nói nữa, ta phải đi, đi Trần gia
xem xem có trứng gà hay không mượn mười cái, cho nương Xuân Nhi có
thêm sữa. Hai đứa bé bú sữa như vậy, không ăn bổ thân mình là không được.
Tiểu tử kia còn ăn nhiều, một ngày muốn ăn năm sáu lần!"
Trong phòng ngoài phòng người nghe được đều ngẩn người.
Đỗ Quyên dập đầu bội phục.
Cái này Lâm Đại Đầu!
Sự giả dối giản dị, lòng tham rất rõ ràng thẳng thắn, thực phù hợp tâm tư
nông dân, bởi vì nói sâu người nghe không hiểu.
Hoàng Lão Thực phản ứng chậm một chút, Phùng Thị mặt đỏ lên kêu
vọng ra bên ngoài: "Lão Thực, đem múc một chén canh gà cho Lâm tẩu tử."
Vợ Đại Đầu hoảng hốt vội nói: "Không cần! Không cần! Ta về nhà ăn đi.
Nhà ta còn có trứng gà..."
Nàng bên này cố gắng xuống đài, nam nhân của nàng ở bên ngoài phá
Lâm Đại Đầu ở bên ngoài nói: "Trong nhà đâu còn trứng gà đâu? Tối qua
không nhặt hết sao! Đào tử, đệ muội vừa nói như vậy, vậy cũng tốt, ngươi
chớ khách khí, đều không phải là người ngoài. Ta nói thật, đệ muội một ngày
hay nửa ngày, không biết lúc nào mới xuống sữa. Nếu tối nay hay sáng mai
mới xuống sữa, 2 đứa bé này đều dựa vào ngươi nuôi. Ngươi ăn một chén
canh gà, có thể cho trẻ ăn no, cũng tương đương nàng ăn!"
Hoàng Lão Thực chê cười nói: "Điều này cũng nói được!"
Vợ Đại Đầu xấu hổ, không chịu nổi nam nhân của mình, hướng ra ngoài
mắng: "Lâm Đại Đầu, ngươi không đi nhổ cỏ, tính tại đây ăn giòi sao! Ta ăn
2 củ khoai núi, cũng có sữa giống vậy. Đi, ngươi đi! Chỉ có một con gà, đệ
muội mới ở cữ, ta ăn không phải là táng tận lương tâm!"
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Phùng Thị vội nói: "Nào lợi hại như vậy? Lão Thực ngươi nhanh múc đến
đây đi!"
Lâm Đại Đầu bên ngoài nói tiếp: "Ta kêu ngươi đoạt ăn từ miệng đệ muội
sao? Đây là đúng dịp, chúng ta không có trứng gà, ngươi phải cho 2 đứa nhỏ
bú, ta đành phải nghĩ biện pháp."
Lại chuyển hướng Hoàng Lão Thực nói: "Nữ nhân nuôi con nhất định
phải ăn tốt, bằng không không có sữa. Nhà ta sữa tốt, đều do ta nuôi ra. Từ
khi sinh Xuân Nhi, trứng gà nhà ta, ngay cả lão Đại, lão Nhị nhà ta cũng
không cho chạm vào, toàn để nương Xuân Nhi ăn nên mới có sữa nhiều."
Hoàng Lão Thực nói đúng, đi phòng bếp múc canh gà.
Lâm Đại Đầu ở trong phòng nghỉ nói: "Đào tử, ngươi đừng lo lắng đệ
muội. Nàng đang ở cữ, nương Nhị gia, thôn trên, đều đến tặng lễ, còn có thể
thiếu gà và trứng gà ăn sao?"
Đỗ Quyên lần nữa bị hắn khôn khéo tính kế kinh sợ, đồng thời đáy lòng
dâng lên cảm giác không ổn nếu Phùng Thị không thể xuống sữa, còn chưa
thấy bóng dáng "Ở cữ lễ" sợ là khó giữ được.
Phùng Thị mạnh mẽ chống mặt, nhìn vợ Đại Đầu nói: "Đào tử, ngươi
đừng ngượng ngùng. Ngươi giúp ta cho con ta bú sữa, ăn một chén canh gà,
có gì đáng nói chứ".
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Chương 10
Một Chén Canh Gà

 

H

oàng Lão Thực không ngờ hắn thông tình lý như vậy, vô cùng cảm

kích, nói cảm tạ.
Phùng Thị vẫn không lên tiếng.
Đỗ Quyên trơ mắt nhìn mình bị ném vào trong hố Lâm Đại Đầu đào
nhưng không còn cách nào.
Mới một hồi công phu, vợ Đại Đầu tới.
Nàng tựa hồ đi quá mau, vào cửa phòng vừa thở vừa nói: "Hoa Nhi đói
hỏng đi?"
Phùng Thị nghe xong ngượng ngùng, nói: "Làm khó tẩu tử đến. Yêu,
Xuân Nhi cũng ôm tới! Còn chưa ăn điểm tâm đi? Mau ngồi xuống nói
chuyện."
Vợ Đại Đầu ngồi xuống trên ghế cạnh đầu giường, vừa cười nói: "Vội
vàng ăn một chén. Đại Đầu nói ngươi không xuống sữa, Hoa Nhi đói bụng
đến khóc. Ta nghe xong không yên lòng, vội qua đây. Đem Xuân Nhi đến,
cho 2 đứa bú luôn đỡ mất công."
Đỗ Quyên nghe xong không còn lời gì để nói. Nàng khóc lúc nào chứ?
Khẳng định là Lâm Đại Đầu mở to mắt nói dối!
Phùng Thị cũng sửng sốt, vội nói: "Đứa nhỏ này thực ngoan, từ tối qua
đến sáng nay một tiếng cũng không nói ra. Đại Đầu ca cũng thật là, hối thúc
ngươi như vậy, hại ngươi điểm tâm cũng chưa ăn xong."
Vợ Đại Đầu ước chừng hiểu tâm tư của nam nhân nhà mình, không khỏi
đỏ mặt, vội chuyển hướng nói: "Đợi ta trở về ăn thêm. Đến, đem Hoa Nhi
cho ta, ta đút nàng."
Nói xong, sớm vén vạt áo lên, đem bộ ngực lộ ra.
Đỗ Quyên bị Phùng Thị ôm dậy, đưa cho vợ Đại Đầu.
Đồng thời, nàng cũng thấy rõ tiểu hài tử trong lòng nàng: tóc đen huyền,
mắt đen, trán rộng, mi cong lông thẳng, mũi, miệng đều lớn nhỏ thích hợp,
màu da không thật trắng, má bầu bầu, nhìn thập phần đáng yêu.
Đây chính là tiểu Lâm Xuân.
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Đỗ Quyên tìm vui trong đau khổ, nhìn Lâm Xuân cười.
Lâm Xuân tựa hồ đối với Đỗ Quyên cũng thực hứng thú, từ cái nhìn đầu
tiên thấy nàng đã nhìn thẳng không buông. Mẹ nó xoay mặt hắn bú sữa, hắn
không ăn, chỉ lo nhìn Đỗ Quyên.
Vợ Đại Đầu ngạc nhiên nói: "Đứa bé này bị làm sao?"
Làm sao không biết, chỉ biết tiểu Lâm Xuân hoàn toàn bị Đỗ Quyên hấp
dẫn. Thấy nàng vẫn cười, bỗng nhiên vươn tay nhỏ ra, sờ mặt nàng.
Đỗ Quyên vội vươn tay nhỏ ra, so móng vuốt chim không lớn hơn được
bao nhiêu, ngăn trở, cười nói: "Tiểu tử, nam nữ thụ thụ bất thân, hiểu
không?"
Y y nha nha , tiểu Lâm Xuân đương nhiên không hiểu, bất quá hắn hưng
phấn cười, cầm lấy tay Đỗ Quyên dùng sức lay động, khóe miệng nhỏ một
chuỗi chất lỏng trong suốt.
Hắn đã sáu tháng, sức lực rất lớn, nắm làm đau Đỗ Quyên.
Thấy hắn ha hả cười vui vẻ, Đỗ Quyên bỗng nhiên giật mình, một tay còn
lại vội vàng tránh ra, đưa cái "OK" thế, đến trước mắt hắn.
Lâm Xuân ngừng lại không động, lẳng lặng nhìn tay kia.
Đỗ Quyên cảm thấy có vấn đề, vội thu "OK", lại duỗi hai đầu ngón tay ra,
khoa tay múa chân đưa cái thể thắng lợi lên, sau đó trừng lớn mắt nhìn Lâm
Xuân, hi vọng hắn cho chút phản ứng.
Phản ứng của Tiểu Lâm Xuân là bắt lấy tay Đỗ Quyên đưa vào miệng!
Ngươi, đồ ăn hàng!
Đỗ Quyên nhịn không được ủ rũ, đem tay giật trở về.
Nhưng tiểu tử này lớn tháng hơn nàng, nàng căn bản giật lại không được.
Đỗ Quyên sốt ruột tìm người, quên bên cạnh còn có 2 người xem. Vợ Đại
Đầu và Phùng Thị thấy 2 đứa trẻ gặp mặt đầy vẻ thân thiết, đều kinh ngạc
không thôi. Vợ Đại Đầu đặc biệt cao hứng, cười không khép được miệng.
"Ôi, 2 đứa bé này, thật hòa thuận! Đến, bú sữa, bú sữa!"
Tiểu Lâm Xuân mắt điếc tai ngơ, như trước nhìn chằm chằm "mỹ muội"
đối diện không buông.
Vợ Đại Đầu nóng nảy, nói: "Đứa bé này, sao lại không ăn đâu? Xem ra 2
đứa bú một lúc không được, chỉ lo chơi, không chịu ăn."
Lời của nàng nhắc nhở Đỗ Quyên, vội quay đầu bú sữa, không để ý tới
Lâm Xuân.
Ăn xong sớm một chút để người ta đi về, đỡ phải chậm trễ công phu
người ta.
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Tiểu Lâm Xuân thấy Đỗ Quyên bú sữa, cũng theo bú sữa.
Vợ Đại Đầu lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, hai con 2 cánh tay đỡ một
đứa, một mặt và Phùng Thị nói chuyện.
Phùng Thị hâm mộ nhìn nàng nói: "Xem Xuân Nhi nhà ngươi, bộ dạng
khoẻ mạnh kháu khỉnh, rắn chắc ghê."
Vợ Đại Đầu nghe xong cao hứng, nói: "Hắn ăn được. Ta đủ sữa, hắn 1
ngày ăn năm sáu lần. Ăn no còn cố nuốt, luôn bị ọc sữa. Ta cũng không dám
cho hắn ăn nhiều."
Bên trong 2 phụ nhân nói chuyện, bên ngoài 2 nam nhân cũng nói chuyện.
Hoàng Lão Thực cảm tạ Lâm Đại Đầu nhiều lần, Lâm Đại Đầu thập phần
hào sảng, lớn tiếng nói: "Đừng khách khí. Không phải chỉ một ngụm sữa sao,
nơi nào ăn đến nghèo. Ta không cùng ngươi nói nữa, ta phải đi, đi Trần gia
xem xem có trứng gà hay không mượn mười cái, cho nương Xuân Nhi có
thêm sữa. Hai đứa bé bú sữa như vậy, không ăn bổ thân mình là không được.
Tiểu tử kia còn ăn nhiều, một ngày muốn ăn năm sáu lần!"
Trong phòng ngoài phòng người nghe được đều ngẩn người.
Đỗ Quyên dập đầu bội phục.
Cái này Lâm Đại Đầu!
Sự giả dối giản dị, lòng tham rất rõ ràng thẳng thắn, thực phù hợp tâm tư
nông dân, bởi vì nói sâu người nghe không hiểu.
Hoàng Lão Thực phản ứng chậm một chút, Phùng Thị mặt đỏ lên kêu
vọng ra bên ngoài: "Lão Thực, đem múc một chén canh gà cho Lâm tẩu tử."
Vợ Đại Đầu hoảng hốt vội nói: "Không cần! Không cần! Ta về nhà ăn đi.
Nhà ta còn có trứng gà..."
Nàng bên này cố gắng xuống đài, nam nhân của nàng ở bên ngoài phá
Lâm Đại Đầu ở bên ngoài nói: "Trong nhà đâu còn trứng gà đâu? Tối qua
không nhặt hết sao! Đào tử, đệ muội vừa nói như vậy, vậy cũng tốt, ngươi
chớ khách khí, đều không phải là người ngoài. Ta nói thật, đệ muội một ngày
hay nửa ngày, không biết lúc nào mới xuống sữa. Nếu tối nay hay sáng mai
mới xuống sữa, 2 đứa bé này đều dựa vào ngươi nuôi. Ngươi ăn một chén
canh gà, có thể cho trẻ ăn no, cũng tương đương nàng ăn!"
Hoàng Lão Thực chê cười nói: "Điều này cũng nói được!"
Vợ Đại Đầu xấu hổ, không chịu nổi nam nhân của mình, hướng ra ngoài
mắng: "Lâm Đại Đầu, ngươi không đi nhổ cỏ, tính tại đây ăn giòi sao! Ta ăn
2 củ khoai núi, cũng có sữa giống vậy. Đi, ngươi đi! Chỉ có một con gà, đệ
muội mới ở cữ, ta ăn không phải là táng tận lương tâm!"
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Phùng Thị vội nói: "Nào lợi hại như vậy? Lão Thực ngươi nhanh múc đến
đây đi!"
Lâm Đại Đầu bên ngoài nói tiếp: "Ta kêu ngươi đoạt ăn từ miệng đệ muội
sao? Đây là đúng dịp, chúng ta không có trứng gà, ngươi phải cho 2 đứa nhỏ
bú, ta đành phải nghĩ biện pháp."
Lại chuyển hướng Hoàng Lão Thực nói: "Nữ nhân nuôi con nhất định
phải ăn tốt, bằng không không có sữa. Nhà ta sữa tốt, đều do ta nuôi ra. Từ
khi sinh Xuân Nhi, trứng gà nhà ta, ngay cả lão Đại, lão Nhị nhà ta cũng
không cho chạm vào, toàn để nương Xuân Nhi ăn nên mới có sữa nhiều."
Hoàng Lão Thực nói đúng, đi phòng bếp múc canh gà.
Lâm Đại Đầu ở trong phòng nghỉ nói: "Đào tử, ngươi đừng lo lắng đệ
muội. Nàng đang ở cữ, nương Nhị gia, thôn trên, đều đến tặng lễ, còn có thể
thiếu gà và trứng gà ăn sao?"
Đỗ Quyên lần nữa bị hắn khôn khéo tính kế kinh sợ, đồng thời đáy lòng
dâng lên cảm giác không ổn nếu Phùng Thị không thể xuống sữa, còn chưa
thấy bóng dáng "Ở cữ lễ" sợ là khó giữ được.
Phùng Thị mạnh mẽ chống mặt, nhìn vợ Đại Đầu nói: "Đào tử, ngươi
đừng ngượng ngùng. Ngươi giúp ta cho con ta bú sữa, ăn một chén canh gà,
có gì đáng nói chứ."
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Chương 11
Suýt Chút Nữa Bị Đè Chết

 

V

ợ Đại Đầu đỏ mặt nói: "Đệ muội cũng đừng chê cười ta. Chúng ta ở

cách vách, tính tình chồng ta ngươi cũng hiểu được chút, cái khác đều tốt, chỉ
là tâm quá nhỏ, có chút keo kiệt. Nói cho ngươi nghe, ta cũng không sợ mất
mặt. Ta không phải ăn không đồ của ngươi, chỉ là ngươi đang ở cữ, trong nhà
cũng không có thứ tốt, gà và trứng gà là ta đưa đến, chẳng lẽ ta lại tới đây ăn?
Một con gà có bao nhiêu, ta ăn một chén thì còn lại gì? Tối qua bà bà ngươi
mang đến một rổ trứng gà, ngươi lại cương để nàng cầm về. Không bồi bổ
thân thể ngươi tốt sao được!"
Lời nói này xuất phát từ nội tâm, Phùng Thị nghe xong trong lòng dễ chịu
rất nhiều.
Nàng vội cười nói: "Đừng nói lời khách khí này. Ngày thường hai ta như
thế nào, ngươi là dạng người gì ta đều biết. Đại Đầu ca nói cũng đúng, người
được tin sẽ đến đưa ở cữ lễ, ta sẽ được ăn không ít. Ngươi yên tâm ăn đi!"
Vợ Đại Đầu "Phi" một tiếng, nói: "Ta còn ngại hắn nói chuyện mất mặt!"
Hai người nói cười, vẻ mặt thoải mái không ít.
Đỗ Quyên cũng nhẹ nhàng thở ra, cảm thấy thím Lâm này coi như không
tệ
Trong phòng bếp, Hoàng Lão Thực từ bếp lò mang ra nồi hầm, cầm cái
bát múc canh gà.
Lâm Đại Đầu lại gần, cười đùa nói: "Vớt hai chân gà, thứ đó phát sữa.
Nhưng có trứng non không? Thứ kia tốt nhất , phát sữa nhiều nhất..."
Hoàng Lão Thực nói: "Buổi sáng nương Tước Nhi ăn một chén, chân gà
đã ăn hết rồi. Ngươi không gặp ngày, trứng non đã ăn hết rồi."
Nói xong múc một chén canh, vớt mấy khối thịt gà xong muốn che nồi lại.
Lâm Đại Đầu vội đưa tay ngăn lại, đem nồi hơi hơi nghiêng lệch, dùng
muôi gỗ ở bên trong trộn lẫn hai lần, vớt ra một cái đùi gà, cười nói: "Còn có
một cái." Vội để vào trong chén, lại múc thêm một muỗng thịt gà, bát kia
trong nước canh lập tức đầy đến mép bát.
Hoàng Lão Thực nhìn ngẩn người, lắp bắp nói: "Này... Đại Đầu ca, tốt
xấu gì cũng nên để lại một chút cho nương Tước Nhi. Nàng muốn xuống sữa
đâu!"
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Hắn không so được Lâm Đại Đầu da dày, nói láo, thế nhưng không che
giấu được, mất nhiều cũng bắt đầu đau lòng.
Lâm Đại Đầu vội từ trong bát lại múc nửa muôi canh đổ vào nồi, bằng
không không bưng được, sau đó cười nói: "Ngươi nhìn xem, trong nồi còn
không ít nha! Ta đây cũng là vì tốt cho ngươi, quay đầu đệ muội buổi tối còn
chưa xuống sữa, con gái ngươi còn phải bú sữa vợ ta."
Một câu nói làm Hoàng Lão Thực ngậm miệng.
Cũng rất có khả năng. Lát nữa không tránh khỏi đi cầu Lâm gia, không
bằng đem gà đưa Lâm tẩu tử ăn, buổi tối xin sữa cũng dễ nói chuyện. Nghĩ ổn
thỏa nên không hề so đo, cẩn thận bưng bát bước đi.
Lâm Đại Đầu vì vợ tranh thủ một chén canh gà, tâm tình thập phần sung
sướng. Đi theo đến nhà chính, đối trong phòng hô một tiếng, nói: "Nương
Xuân Nhi, ta đi về trước. Thu thập hảo hãy đi."
Vợ hắn tức giận nói: "Ngươi đi thì đi, dong dài cái gì!"
Lâm Đại Đầu không đi, đứng cười híp mắt nhìn Hoàng Lão Thực.
Hoàng Lão Thực bưng bát, đứng tại cửa phòng hỏi: "Nương sắp nhỏ, canh
gà múc tới, ta đưa vào?"
Lúc này, Đỗ Quyên và Lâm Xuân đều bú xong, được đặt xuống giường,
Phùng Thị dùng thân mình chắn bên ngoài, vợ Đại Đầu đang chỉnh xiêm y.
Phùng Thị vội vàng hướng bên ngoài kêu lên: "Ngươi chờ chút, Lâm tẩu
tử tới lấy."
Vợ Đại Đầu đem xiêm y sửa lại xong, đi tới cửa nhận lấy chén. Đang
muốn xoay người, chợt thấy Lâm Đại Đầu còn chưa đi, trợn mắt nói: "Ngươi
còn không đi? Còn muốn ở đây ăn bữa trưa cơm?"
Lâm Đại Đầu vội nói: "Đi liền, đi liền!"
Quả nhiên lần này đi thật.
Chờ hắn đi xong, Hoàng Lão Thực cũng bị Phùng Thị thúc giục lên núi
mang củi về.
Vợ Đại Đầu kêu Hoàng Tước Nhi cầm bát đến, đem bát canh gà phân một
nửa ra, cứng rắn đưa cho Phùng Thị, nói: "Ngươi cũng ăn một nửa. Bằng
không ta ăn ngươi xem, ta không nuốt được."
Hai người đẩy qua đẩy lại nửa ngày, Phùng Thị không có cách nào, chỉ
phải tiếp nhận.
Tuy thế, sắc mặt càng giãn ra, cùng vợ Đại Đầu nói chuyện khẩu khí thân
mật không ít, bộ dáng tri tâm.
Nàng kêu Tước Nhi đến, gắp hai khối thịt gà cho nàng ăn, mình chỉ uống
một chút canh, nói là buổi sáng đã ăn một chén, lúc này không ăn được.
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Hai lớn một nhỏ chia nhau ăn một chén canh gà, vui vẻ ấm áp. Đỗ Quyên
cảm động, mà tiểu Lâm Xuân như phát hiện một vật chơi vui, từ khi thấy Đỗ
Quyên, ánh mắt ít khí rời đi nàng, lúc này nghiêng đầu nhỏ đối với nàng "nga
a" không ngừng, cố gắng gợi ra chú ý của nàng.
Đỗ Quyên cảm thấy, từ ngày hôm qua sau khi vào nhà này, không khí
trước mắt là ấm áp nhất.
Nàng một bên nghe 2 phụ nữ đông gia dài tây gia ngắn nói chuyện phiếm,
vừa hướng Lâm Xuân mỉm cười, lại lo lắng hắn luôn nghẹo cổ nhìn mình như
vậy, quay đầu rơi xuống, đem cổ làm méo thì phiền toái. Trời! 2 người lớn
chỉ lo nói chuyện phiếm, cũng không chú ý bọn họ.
Đỗ Quyên thấy tiểu tử này chỉ lo nhìn nàng, cảm thấy hết sức kỳ quái, vì
thế lại làm ra rất nhiều động tác ở kiếp trước, thăm dò hắn có phải là Lý Đôn
chăng.
Vì thế, nàng hoa quyền đánh đến.
Như có người thấy, nhất định sẽ kinh hãi rớt cằm.
Một đứa con nít vung quyền, có thể không sợ hãi sao!
Đỗ Quyên làm như vậy là có duyên cớ. Kiếp trước nàng và Lý Đôn đến
thôn Thanh Tuyền, rất vui vẻ hạnh phúc, ngay cả ăn cơm cũng không quên
đánh quyền. Đỗ Quyên làm nũng chơi xấu, đem đồ ăn trong bát Lý Đôn đều
gắp vào chén mình. Lý Đôn chứa đầy ý cười nhìn nàng, ánh mắt nhu hòa,
sủng nịch, làm nàng an tâm và vui sướng!
Thấy Đỗ Quyên động tay không ngừng, tiểu Lâm Xuân an tĩnh lại, chứa
đầy ý cười nhìn nàng. Nhưng cũng chỉ là nhìn, căn bản không đáp trả hành
động của nàng.
Đỗ Quyên suy sụp dừng tay.
Xem ra hắn không phải là Lý Đôn, nàng không nên uổng phí khí lực.
Nàng mệt muốn chết rồi, chung quy thân thể này quá nhu yếu, không phải
muốn làm gì là làm, nên nhắm mắt lại ngủ.
Tiểu Lâm Xuân thấy nàng không động cũng không cười, cũng không
thèm nhìn hắn, lại "nga a" kêu lên.
Lần này, Đỗ Quyên không để ý tới hắn, buồn ngủ.
Nàng mới vừa gặp đại nạn, cũng không tinh thần dỗ trẻ còn bú sữa, chính
nàng còn cần người dỗ đây!
Tiểu Lâm Xuân thấy Đỗ Quyên không để ý tới mình, không biết làm sao.
Tĩnh một hồi, hắn bỗng nhiên hướng Đỗ Quyên bò tới.
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Hai người vốn là sóng vai nằm, hắn chỉ lật người, liền và Đỗ Quyên mặt
đối mặt, tay phải còn chống ngực trái của nàng, ép tới Đỗ Quyên quát to một
tiếng: "Ái da, mẹ của ta nha! Đau chết ta "
Những lời này chuyển hoán thành "Ân a" một tiếng trẻ con hét thảm, tiểu
Lâm Xuân cả kinh run run một cái, tay phải vừa trượt, liền trượt đến bên trái
Đỗ Quyên. Rồi lại nhịn không được, cánh tay nhỏ mềm nhũn, cả người liền
ghé vào người Đỗ Quyên.
Hoàn hảo, đầu không nện vào mặt Đỗ Quyên. Bởi cổ hắn có chút sức, đầu
vẫn là mềm. Nhưng hắn bị Đỗ Quyên làm kinh sợ, mở rộng cái miệng nhỏ
nhắn ra sững sờ, miệng treo xuống một chuỗi dài nước miếng, nhỏ vào má
vào miệng của Đỗ Quyên.
Tiểu tử này vừa lộ ra hai cái răng sữa, chính là lúc nước miếng tràn lan.
Đỗ Quyên chỉ cảm thấy mình nhanh hôn mê , rốt cuộc bất chấp kêu to lên.
Nếu không lớn tiếng, nàng sẽ bị tiểu tử này đè chết, còn làm ngực bên trái
đau, ép tới thở không thông. Nàng tạm thời không lo lắng chuỗi nước miếng
từ trên trời giáng xuống kia.
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Chương 12
Bộ Dạng Không Giống Cha Mẹ

 

T

iếng kêu của Đỗ Quyên rốt cuộc kinh động đến Phùng Thị và vợ Đại

Đầu.
Hai người quay đầu nhìn lại, đều cực kỳ hoảng sợ: "Ái da, đây là làm
sao?"
Vợ Đại Đầu mắng: "Tiểu tử đáng chết, xem đè muội muội hỏng rồi!"
Phùng Thị vội nghiêng người ôm lấy Lâm Xuân, đưa cho vợ Đại Đầu,
mình lại ôm lấy Đỗ Quyên, vỗ sau lưng nàng, dỗ nói: "Đừng khóc! Đừng
khóc! Bị đè hỏng rồi? Có đau hay không?"
Đỗ Quyên ủy khuất cực kỳ, khóc hai tiếng lại không muốn khóc, cảm thấy
lao lực, tràn ngập oán niệm nhìn tiểu Lâm Xuân, nàng vừa ý thức được mình
ăn một chuỗi nước miếng của hắn, tức đòi mạng.
Tuy nói là nước miếng con nít, kia cũng làm cho người khó chịu.
Lâm Xuân mặt đầy vẻ vô tội nhìn Đỗ Quyên, hồn nhiên không biết vừa
rồi thiếu chút nữa mình lấy mạng nhỏ của nàng, còn chiếm tiện nghi người ta.
Vợ Đại Đầu vừa buồn cười lại vui vẻ, cảm thấy con trai và cô gái này thật
hợp ý, càng kiên định hơn chuyện làm mai.
Nàng ra vẻ tức giận vỗ nhẹ mông con trai hai lần, nói: "Vật nhỏ này hôm
nay thật lạ, thấy muội muội là muốn đè lên trên. Thích muội muội, cũng
không thể khi dễ nàng, phải chiếu cố muội muội..."
Nói liên miên cằn nhằn giáo huấn con trai xong, không hề quản hắn có
nghe hiểu hay không.
Phùng Thị không dỗ Đỗ Quyên nữa, Hoàng Tước Nhi cũng tới gần bên
giường đùa muội muội.
Không dễ dàng đem 2 đứa bé an định lại, chợt nghe bên ngoài mơ hồ
truyền đến thanh âm Lâm Đại Đầu: "Thu Sinh, cha đi. Mang đệ đệ chơi ở cửa
nhà, không cho chạy xa tinh nghịch. Để ý một chút, nghe gà đẻ trứng phải
nhặt ngay, đừng để mèo tham ăn trộm. Chơi một hồi phải ra sau viện, đem lá
dưới gốc cây quét gọn, dùng ki hốt rác hốt đến cửa bếp lò, để dành đốt lửa.
Có phân heo phải dùng sọt đựng phân, nhặt đổ vào hầm cầu..."
Hắn nói, một thanh âm thiếu niên trả lời, "Ta hiểu được", hoặc là "Hiểu
được cha."
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Phùng Thị nhìn vợ Đại Đầu, nhìn ra được nàng có chút ngượng ngùng,
nói: "Là hắn suốt ngày dong dài, vô nghĩa không biết bao nhiêu."
Phùng Thị thở dài: "Đại Đầu ca thận trọng lo gia đình, ngươi có phúc khí.
Không giống tên kia của ta, như cái xác, đẩy một chút chuyển một chút,
ngươi không đẩy hắn sẽ không động."
Vợ Đại Đầu vội nói: "Lão Thực huynh đệ tuy nói chậm chập, còn không
phải mọi sự tất cả nghe theo ngươi! Nhà này do ngươi làm chủ, nói một thì
không có hai..."
Hai người ngôn ngữ nhún nhường, đều đem nam nhân đối phương khen
một phen, quở trách nam nhân của mình không phải, chỉ tiếc bọn họ không
thể bù đắp.
Nói hăng say, Lâm Đại Đầu qua Hoàng gia, hướng vào phòng hô: "Nương
Xuân Nhi, ta đi. Ngươi cho bú nhanh đi về, xiêm y chúng ta còn chưa giặt
đâu."
Vợ hắn không nhịn được trả lời: "Kêu cái gì mà kêu! Ta lập tức trở về."
Lâm Đại Đầu không lên tiếng, lúc này đi thật.
Đỗ Quyên vốn là người tùy tính, hơn nữa đối với nhà mới này còn chưa
sinh ra lòng trung thành, bởi vậy ôm tâm tình của người đứng nhìn quan sát
hết thảy. Bây giờ nhìn Phùng Thị, thấy nàng thật đáng thương. Sinh con bị
thua thiệt nhiều không nói, con trai lại mất. Nói là ở cữ, ngay cả người hầu hạ
chiếu ứng cũng không có. Thím Lâm coi như nhiệt tâm, nhưng nam nhân
nàng so với quỷ còn tinh ma hơn, lại keo kiệt, có lòng tham, cho dù nàng
muốn giúp, nam nhân nàng cũng sẽ ngăn cản.
Nàng không khỏi lo lắng, đợi Thím Lâm đi, cơm trưa ai làm?
Tiểu thư tỷ? Hay là Phùng Thị làm?
Buồn lo vô cớ, bên ngoài có người tới: "Đại ca, đại tẩu, ở nhà sao?"
Vợ Đại Đầu vội thấp giọng nói: "Đệ muội ngươi tới. Ngươi tiếp đón nàng,
ta giúp ngươi đem phòng thu thập, giặt tã tắm rửa, nấu cơm..."
Có lẽ nàng cảm thấy ăn canh gà bị mắc nợ, không chịu bước đi, hoặc vì
duyên cớ, nói Hoàng Lão Thực không ở nhà, đợi lát nữa người Hoàng gia tới
không ai thu xếp, muốn ở lại giúp một tay.
Vừa rồi Lâm Đại Đầu đã nói, Phùng Thị sao chịu để nàng ở lại, vội vàng
nói: "Xiêm y ngươi còn chưa giặt lại có con nhỏ phải chăm sóc. Hai đứa nhỏ
ở nhà không có ai quản, ngươi đi nhìn đi, đỡ phải xảy ra chuyện..."
Lời còn chưa dứt, vợ Đại Đầu liền giận trách: "Xem ngươi nói, xiêm y
chút nữa giặt cũng không bị hư. 2 tên tiểu tử nghịch ngợm đó không cần
người quản, tự đi chơi. Xuân Nhi ở đây cũng tốt. Xem, hắn thích chơi với
Hoa Nhi nhà ngươi!"
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Phùng Thị đang do dự, vợ Đại Đầu lại nói: "Ta cũng đã giúp ngươi một
hai ngày. Tú Anh, không phải ta nói ngươi, trên mặt ngươi không có một chút
huyết sắc, còn mặt mũi liều chống. Ta không giúp ngươi, ngươi có thể đứng
lên sao? Lo tĩnh dưỡng vài ngày đi, rủi mắc bệnh, sau này ngươi còn muốn
sinh con trai hay không?"
Câu nói sau và chạm thằng vào tâm khảm Phùng Thị, nàng rốt cuộc cúi
đầu.
Vợ Đại Đầu đặt Lâm Xuân xuống giường để hắn tự mình bò chơi, kêu
Phùng Thị coi, nàng tự nhặt một đống tã đi ra ngoài.
Bên ngoài truyền đến tiếng nói chuyện.
"Phượng Cô tới?"
"Tới. Tối hôm qua nghe hắn nói đại tẩu sinh, ta ăn điểm tâm rồi mới tới.
Trong nhà không thanh thản, cũng không có gì, nên cầm ba mươi trứng gà,
bắt một con gà, 2 cân bột mì, một xấp vải bông, còn có một đôi giày tiểu hài
tử. Gì đó không nhiều, là tâm ý của ta."
"Ai yêu! vẫn là Phượng Cô biết nói chuyện. Chúng ta ở trong núi, nhà ai
tặng lễ không phải là mấy thứ này? Muốn tốt hơn phải đi ra ngoài núi, trong
thành mới có."
Nói chuyện, ngoài cửa phòng một thiếu phụ bước vào, nhìn sạch sẽ lưu
loát, thấy Phùng Thị gọi đại tẩu.
Hai người khách khí vài câu, Phượng Cô liền đem đồ trong tay để xuống,
xách gà mái vào cho Phùng Thị xem nhưng không thể đặt trong phòng, lại
xách ra đặt tại bên ngoài, những vật khác liền đặt tại tấm thớt dựa vào tường.
Cất xong, nàng ngồi xuống bên giường, muốn xem cháu gái mới sinh.
Phùng Thị ôm Đỗ Quyên cho nàng xem.
Phượng Cô vội nhận lấy, líu lưỡi trêu đùa Đỗ Quyên, "Nga, cháu gái, ta là
tiểu thẩm ngươi. Gọi 'Tiểu thẩm' . Nga, cười một cái..."
Đỗ Quyên ngừng một hồi, cảm thấy ngực không đau như vậy, chuẩn bị
tinh thần, rất phối hợp với tiểu thím triển khai khuôn mặt tươi cười.
Vì sao gặp người liền cười?
Nàng mới vừa gặp đại nạn, lại và Lý Đôn phân ra, đang thương tâm khổ
sở.
Là có nguyên nhân.
Một là kiếp trước bản tính nàng yêu cười. Thứ hai là sau này nàng phải
sống ở nhà này, Phùng Thị đáng thương như vậy, nàng muốn vì nàng ra mặt,
làm cho mọi người thấy nàng sinh môt bé gái thông minh, bù lại đứa con trai
đã mất của nàng, đả thương người cười nàng sinh con gái.
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Quả nhiên tiểu thẩm Phượng Cô ngây người, cả kinh kêu lên: "Nàng thật
cười! Trẻ nhỏ như vậy sao lại biết cười chứ?"
Phùng Thị mỉm cười nói: "Đứa bé này thật lạ, thích cười không thích
khóc." Tuy không giải thích chuyện gì xảy ra, thanh âm mơ hồ khoe ra.
Phượng Cô cẩn thận tỉ mỉ nhìn Đỗ Quyên.
Nhìn một hồi lâu, nhìn Phùng Thị cười nói: "Đại tẩu, không phải ta nói,
cháu gái so với ngươi và đại ca bộ dạng đẹp hơn. Xem bộ dáng nhỏ xíu này,
một chút cũng không giống ngươi và đại ca, thanh tú, trắng nõn..."
Đỗ Quyên nghe xong trong lòng "lộp bộp" một chút, xoay mặt nhìn về
phía Phùng Thị, quả nhiên nét mặt Phùng Thị thay đổi.
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