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Chương 55
Cướp Nhà Khó Phòng

 

H

oàng Tước Nhi chần chờ rồi lại hỏi: "Nhà các ngươi... Không ai nấu

cơm sao?"
Hạ Sinh không có vấn đề nói: "Chờ nương ta về rồi nấu."
Hoàng Tước Nhi hỏi: "Ngươi không đói bụng?"
Hạ Sinh lắc đầu nói: "Không đói bụng. Trong nồi có cơm thừa, ta đói thì
ăn." Bỗng nhiên lại hỏi Tước Nhi: "Nương ngươi cũng không trở về, ngươi
đói bụng?"
Hoàng Tước Nhi trầm mặc một lúc, mới nhỏ giọng nói: "Nương ta bị
bệnh. Ta nấu cơm nhưng không biết xào rau." Nói xong cúi đầu.
Hạ Sinh nhìn bé gái cúi đầu trầm mặc, cảm thấy đáng thương, trong lòng
nổi lên sự đồng tình. Suy nghĩ hồi lâu không ra lời an ủi, liền hì hì cười nói:
"Tước Nhi, ngươi thật có khả năng."
Hắn đứng lên, cẩn thận đem Đỗ Quyên còn cho Hoàng Tước Nhi, sau đó
chạy như bay vào phòng bếp phía Tây.
Sau một lúc là đi ra, trong tay bưng một cái bát thô lớn.
"Tước Nhi, đến đây cho ngươi ăn cái này. Thịt chuột. Ăn thật ngon."
Hoàng Tước Nhi nghe một chữ "chuột", bị dọa một cái, sợ hãi hỏi: "Con
chuột cũng có thể ăn?"
Hạ Sinh lắc đầu, đem đòn ghế chuyển tới đối diện nàng, ngồi xuống, hai
chân chụm lại, bát đặt trên đùi, giải thích: "Không phải con chuột. Là chuột
trúc (hamster). Giống như con thỏ, nhưng ăn ngon hơn thịt thỏ. Ngươi nếm
thử xem."
Vừa nói vừa trực tiếp dùng tay bộc một miếng thịt trong bát, đưa đến
miệng Hoàng Tước Nhi cho nàng cắn.
Hoàng Tước Nhi cũng thích, nói: "Thịt lạnh không thể ăn."
Nàng nhát gan nhưng Hạ Sinh lại chịu chơi cùng nàng, cho nên nàng cũng
không sợ hắn.
Hạ Sinh vội nói: "Là nóng. Nương đặt cơm và đồ ăn dư trong nồi, bảo ta
một lát thì bỏ một cây củi vào, cơm sẽ không bị lạnh. Nếu ta đói bụng thì tự
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mình múc ăn. Ta không đói, chỉ là muốn ăn thịt. Ta đã cầm vài miếng thịt ăn
rồi."
Hoàng Tước Nhi nghe xong mới cắn một ngụm.
Nhai ăn, vui vẻ gật đầu nói: "Ăn thật ngon!"
Đỗ Quyên thấy cũng nuốt nước miếng.
Không chỉ là ngửi thấy mùi thịt, còn bởi vì bức hoạ trước mắt quá sống
động: 2 đứa bé, một đứa đút cho đứa kia ăn, hồn nhiên ngây thơ. Hai đứa trẻ
vô tư.
Hạ Sinh bởi vì Hoàng Tước Nhi ôm Đỗ Quyên, không có phương tiện
dùng tay bốc nên vẫn đút nàng. Mỗi lần đều không phải là một miếng nhỏ
nhét vào miệng, mà là khiến nàng cắn. Đây là sợ nàng ăn không được một
miếng to, không dễ nhai.
"Ăn ngon chứ?"
"Ăn ngon!"
Mỗi lần Hạ Sinh hỏi, Hoàng Tước Nhi đang nhai cũng nói ăn ngon. Hai
người ăn một miếng hỏi cùng một câu hỏi, có cùng một câu trả lời. Bởi vì trẻ
con không biết dùng lời nào khác có thể diễn tả tâm tình vui sướng của bọn
họ bây giờ.
Ăn ba miếng thịt, Hoàng Tước Nhi không chịu ăn nữa.
"Không ăn nữa. Ăn xong rồi."
Kỳ thật nàng sợ ăn nhiều, người lớn Lâm gia trở về biết thì không tốt.
Hạ Sinh nghi ngờ nói: "Mới ăn có ba miếng à."
Đỗ Quyên phốc xuy cười một tiếng, thầm nghĩ tiểu tử vậy mà biết đếm.
Hoàng Tước Nhi đỏ mặt nói: "Lâm bá bá trở về, thấy ít thịt đi sẽ mắng
ngươi."
Hạ Sinh nghe xong sửng sốt, suy nghĩ một chút nói: "Ta sẽ nói ta đói
bụng, ta ăn."
Đỗ Quyên khen: "Tiểu tử tốt, có đảm đương! Đúng là huynh đệ!"
Không có ai để ý nàng. Hạ Sinh giống như nhớ tới cái gì, lại chạy vào
phòng bếp.
Lát sau đi ra, trên tay bưng một chén cơm, phía trên là thịt chuột vừa mới
ăn, còn có đậu cove xào, "Tước Nhi, nương ngươi bị bệnh, ngươi ở đây ăn đi.
Ngươi ăn đi. Nếu nương ta hỏi, ta sẽ nói ta đói bụng nên ăn trước một chén."
Hoàng Tước Nhi như cũ chần chờ, lại nhìn chén cơm kia lặng lẽ nuốt
nước miếng.
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Có lẽ là vì ăn nhiều nên làm việc hăng hái hơn. Lâm thẩm không chê
phiền toái, sáng sớm nấu cơm còn xào đồ ăn. Đương nhiên, điều này cũng đại
biểu Lâm gia ngày qua được đầy đủ. Như Hoàng gia, sớm muộn gì đều là ăn
cháo ngô.
Con trai thường sảng khoái, Hạ Sinh không trưng cầu ý kiến nàng, trực
tiếp cầm chén để trên ghế, sau đó qua ôm Đỗ Quyên, thúc dục Hoàng Tước
Nhi ăn cơm.
Có thế Hoàng Tước Nhi mới bưng bát lên ắn, vừa chọn mấy hạt cơm đút
Lâm Xuân.
Lúc Đỗ Quyên đang cảm động, Hạ Sinh nói một câu làm cho nàng vừa
kinh ngạc vừa buồn cười, "Ngươi ăn nhanh chút. Ta đi ra ngoài nhìn. Cha ta
bọn họ trở lại, ta tằng hắng một cái."
Đây là... Thay Hoàng Tước Nhi trông chừng?
Tục ngữ nói "Cướp nhà khó phòng", lời này lại không sai.
Hạ Sinh bới cơm, xúc đồ ăn cho Hoàng Tước Nhi ăn, bản thân ôm lấy Đỗ
Quyên đứng ở cửa viện, nhìn ra phía đường thôn, thay Hoàng Tước Nhi trông
chừng.
Hoàng Tước Nhi cũng bắt đầu khẩn trương như tặc vậy, bận rộn khua
cơm. Trừ bỏ thịt phải nhai kỹ mới nuốt xuống, cơm đều nuốt vội. Không có
biện pháp, lần trước ăn thịt đau bụng, bây giờ nàng vẫn còn sợ hãi.
Quả nhiên trông chừng là cần thiết.
Đỗ Quyên phát hiện Thu Sinh trên đường thôn chạy tới, phía sau là hai vợ
chồng Lâm Đại Đầu với đòn gánh nặng trên vai, lập tức "nga nga" kêu lên.
Hạ Sinh chơi lớn, sao có thể một khắc lơ là càng không ngừng nhìn chằm
chằm ra đường thôn, vừa thấy là đưa ánh mắt chuyển vào trong viện, hướng
Hoàng Tước Nhi kêu lên: "Tước Nhi!"
Rõ ràng là cao giọng, lại cố tình đè thấp khẩu khí, thần thần bí bí.
Đỗ Quyên níu cổ áo hắn, tiếp tục kêu to, nhắc nhở hắn có "địch".
Hạ Sinh rốt cuộc phát hiện cha mẹ trở lại, "Ai nha" một tiếng liền chạy
ngược về. Lúc qua ngàm cửa, thiếu chút nữa vướng chân té lộn mèo một cái.
Đỗ Quyên sợ tới mức kêu to.
Không phải chỉ là một chén cơm thôi, không nghiêm trọng như vậy chứ?
Hạ Sinh cũng không biết nàng gọi cái gì, vội vàng hỏi Hoàng Tước Nhi:
"Ăn xong chưa?" Vẻ mặt có chút hưng phấn. Đó là giả người lớn làm chuyện
của mình nghĩ ra, nên có cảm giác thành tựu.
Hoàng Tước Nhi gật đầu. Nàng vừa vặn ăn xong miếng cuối cùng, miệng
còn đang nhai, khóe miệng dính một hạt cơm.
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Hạ Sinh cười, nói cha mẹ hắn đều trở về.
Hoàng Tước Nhi hoảng kinh, vẻ mặt chột dạ sợ hãi.
Hạ Sinh đưa Đỗ Quyên cho nàng, nói: "Đừng sợ. Đưa bát cho ta. Ngươi
ôm Đỗ Quyên."
Hai người lại thêm một lần "giao tiếp".
Lần này rốt cuộc xảy ra vấn đề. Hoàng Tước Nhi thất thủ, không ôm vững
Đỗ Quyên.
May mắn Đỗ Quyên tự mình cẩn thận, lúc hai người giao tiếp, đầu tiên là
chặt chẽ nĩu lấy áo của Hoàng Tước Nhi, rồi tốt xấu mượn chút lực từ trên tụt
xuống, chân rơi xuống trước. Hơn nữa Lâm Xuân chen ở bên cạnh, làm thịt
đệm cho nàng mới không có xảy ra việc gì.
Tiểu Lâm Xuân bị Đỗ Quyên đè, không khóc mà lại cười.
Hoàng Tước Nhi bị dọa đến biến sắc, hai tay gắt gao níu chặt xiêm y muội
muội không buông tay, sợ vừa buông tay là "bẹp" một tiếng, muội muội sẽ té
"bể".
Hạ Sinh cũng luống cuống, không để ý cầm chén, đi lên hỗ trợ.
Bát kia "loảng xoảng" một tiếng lăn xuống đất, nảy lên một cái rồi dừng
lại nhưng chưa bể, có thể thấy được bát thô rất tốt.
Hai người hợp lực mới ôm Đỗ Quyên lên.
Đỡ Hoàng Tước Nhi ngồi ổn, Hạ Sinh cầm chén chạy vào phòng bếp, sau
đó chạy vội ra.
Bỗng nhiên phát hiện khóe miệng Hoàng Tước Nhi có một hạt cơm, vội
đưa tay giúp nàng phủi đi, lại dùng tay áo giúp nàng lau sạch dầu mỡ trên
môi.
Hoàng Tước Nhi cũng không dám khinh thường, ngồi yên mặc hắn làm,
hỏi "Sạch hết chưa?"
Hạ Sinh nhìn chằm chằm mặt nàng, lại nói: "Ngươi há mồm ta xem xem!"
Hắn sợ kẽ răng Hoàng Tước Nhi dính thịt.
Hoàng Tước Nhi nghe lời há mồm, nhe răng cho hắn kiểm tra.
Thu Sinh liền để sát vào nhìn, quả nhiên phát hiện một xơ thịt, dùng tay
cẩn thận kéo ra.
Hai người chỉ lo "hủy thi diệt tích", không thấy như vậy có gì không ổn,
rất thiên chân hồn nhiên, làm Đỗ Quyên nhìn trợn mắt há hốc mồm.
Xác định dấu vết đều bị tiêu diệt sạch sẽ xong, Hạ Sinh cười ngồi xuống
nói: "Tốt lắm."

www.vuilen.com

246

Tác Giả: Hương Thôn Nguyên Dã

ĐIỀN DUYÊN

Vẻ mặt thập phần đắc ý.
Hoàng Tước Nhi cũng nhẹ nhàng thở ra.
Đỗ Quyên càng cười lật trời.
Đợi Lâm Đại Đầu bọn họ bước vào, đầu tiên Thu Sinh chất vấn nhị đệ:
"Nhìn thấy cha cùng nương trở về ngươi liền chạy, làm chuyện xấu hả? Đánh
bể đồ rồi?"
Hạ Sinh thề thốt phủ nhận: "Không có! Gà thải trên đậu, ta đuổi gà."
Thu Sinh hoài nghi nhìn hắn, cảm thấy mắt hắn chuyển quanh, rất có vấn
đề.
Đỗ Quyên quyết định giúp một tay, vì thế hướng tới vợ Đại Đầu "y nha"
gọi.
Vợ Đại Đầu buông gánh xuống cười nói: "Đỗ Quyên, đói bụng sao? Thật
là đói bụng, bằng không sao nhìn thấy thím liền gọi. Hôm nay thím về trễ
chút. Đều tại Đại Đầu bá bá ngươi."
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Chương 56
Không Có Phúc Lợi

 

L

âm Đại Đầu cười nói: "Xuân Nhi không có đói, nàng đói bụng trước?"

Vợ hắn nói: "Xuân Nhi có thể ăn chút gì đó, khẳng định Hạ Sinh đút
không ít cơm cho hắn ăn hắn mới không đói. Có phải hay không, Hạ Sinh?"
Hạ Sinh vội nói: "Ai! Nương, hai người không về, ta đói bụng đến đau
bụng, ăn một chén cơm lớn. Còn ăn thịt chuột và đút cho đệ đệ."
Đỗ Quyên che trán, nghĩ rằng "Còn non quá, còn non quá", còn không
phải là giấu đầu hở đuôi sao. Lâm thẩm chỉ hỏi có đút cho Xuân nhi không,
ngươi nhắc đến ăn thịt chuột làm cái gì?
Lại nhìn Hoàng Tước Nhi, đã chột dạ cúi đầu, không dám nhìn người.
Cũng may nàng luôn là người nhát gan, Lâm Đại Đầu hai người không có
chú ý nàng.
Vợ Đại Đầu vỗ vỗ tro bụi trên người, đi lên bậc thang, từ tay Hoàng Tước
Nhi ôm lấy Đỗ Quyên, ngồi xuống ghế nhỏ, lại kéo Lâm Xuân đến bên
người, mới cùng Hoàng Tước Nhi chào hỏi: "Tước Nhi ăn chưa?"
Hoàng Tước Nhi đang muốn trả lời, Thu Sinh từ phòng bếp chạy đến, lớn
tiếng cáo trạng: "Nương, ngươi mau đến xem! Hạ Sinh tham ăn quá, ăn gần
hết thịt chuột, không còn lại mấy miếng."
Hạ Sinh lập tức biện hộ nói: "Nói bừa! Còn tới nửa bát mà. Vốn không ít
mấy."
Chợt thấy tay Thu Sinh còn cầm miếng thịt đang ăn, vội trả đũa: "Chính
ngươi ăn trộm rồi đổ lên người ta."
Thu Sinh bị chọc tức, giơ miếng thịt lên nói: "Ta chỉ bốc có một miếng.
Ta mới vừa đi vào đâu có thời gian ăn vụng?"
Hai huynh đệ cãi nhau đưa lên quan tòa.
Vợ Đại Đầu quát: "Ăn thì ăn đi! Lại cãi nhau coi ta không đánh các
ngươi."
Lúc Thu Sinh la hét thịt chuột ít đi thì Đỗ Quyên đã nhìn thấy thân mình
Hoàng Tước Nhi run lên, rất hoảng sợ. Lúc này nàng nhìn vợ Đại Đầu lắp
bắp nói: "Không... ăn. Nương... Nương sinh bệnh... Ngã bệnh." Vẻ mặt co
quắp bất an.
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Vợ Đại Đầu thật bất ngờ, hỏi: "Nương ngươi ngã bệnh? Chỗ nào không
khoẻ?"
Nàng cho rằng Phùng Thị ngã bệnh, bé gái sốt ruột nên mới thất kinh như
vậy rất tội nghiệp, vừa lúc che dấu chân tướng.
Hoàng Tước Nhi còn chưa lên tiếng, từ một người bên ngoài đi vào, là
Nhậm Tam Hòa.
Hắn khiêng một con hoẵng lớn, ném xuống một chỗ trống trong viện,
"phanh" một tiếng trầm vang, làm tro bụi bay lên.
Lâm Đại Đầu nhất thời mừng rỡ, nhiệt tình chào mời nói: "Nhậm huynh
đệ tới. Ngồi đi. Ái dà! Con hoẵng lớn như vậy. Nhậm huynh đệ, ngươi quá
khách khí !"
Thu Sinh và Hạ Sinh đã sớm ngừng cãi nhau, vội vàng chạy tới xem con
hoẵng, gọi "Nhậm thúc, Nhậm thúc" không ngừng, hỏi làm thế nào bắt được
con hoẵng, là bắn chết hay tự nó rớt vào cạm bẫy.
Nhậm Tam Hòa nói là hắn bắn chết. Lúc này Thu Sinh sùng bái không
thôi.
Lâm Đại Đầu vừa mời hắn ngồi, vừa phân phó vợ mau dọn cơm. Hắn
muốn cùng Nhậm huynh đệ uống một chén, vừa kêu Thu Sinh lấy đao đến,
hắn muốn thu thập con hoẵng này.
Vợ Đại Đầu vội đáp ứng, lại nói: "Xẻ thịt con hoẵng xong đưa chút cho
Hoàng gia đi. Nghe Tước Nhi nói, đệ muội bị bệnh đó."
Tuy Nhậm Tam Hòa khiêng con hoẵng đến Lâm gia, nàng không cho là
đưa hết cho Lâm gia. Nhậm Tam Hòa chiếu ứng Hoàng gia, nàng đều nhìn ở
trong mắt, dĩ nhiên có cân nhắc.
Lâm Đại Đầu vội nói: "Còn cần ngươi nói."
Ai ngờ Nhậm Tam Hòa lại lạnh nhạt nói: "Không cần đưa qua."
Lâm Đại Đầu "A" một tiếng, thập phần kinh ngạc.
Vốn Hoàng Tước Nhi đang vui vẻ, cho rằng nhà mình chắc chắn được
một phần. Lúc trước cứ cách năm ba bữa, Nhậm thúc thúc sẽ đưa con mồi
cho nhà mình, nàng thấy thành quen.
Nhưng Nhậm Tam Hòa vừa rồi nói không cho, sao nàng không xấu hổ
chứ!
Hơn nữa nàng mẫn cảm phát hiện, Nhậm thúc thúc giống như rất không
cao hứng. Nàng ảm đạm cúi đầu, cho rằng mình bị ghét bỏ.
Nhậm Tam Hòa đâu có chú ý tâm tư bé gái, liếc mắt nhìn vợ Đại Đầu, kỳ
thật là nhìn Đỗ Quyên, sau đó nói hai ba câu đem chuyện Phùng Thị té xỉu
nói một lần.
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Hai vợ chồng Lâm Đại Đầu nghe xong lắc đầu cảm thán.
Lâm Đại Đầu cười nhạo nói: "Việc làm xong? Nông dân chúng ta có lúc
nào làm xong việc! Đậu phộng hái xong không cần cột gọn gánh về sao. Đậu
phộng gánh về còn phải xới đất, sau này còn phải trồng lúa mạch, còn phải
lên núi hái hạt dẻ và cây trăn, hái nấm, còn phải đốn củi, đốt than... Phải vội
đến cuối năm mới được nghỉ. Nếu ngươi không làm, cũng được, không ai
quản ngươi. Đến mùa đông chỉ ăn bắp ngô, con nít cũng không có đồ ăn vặt
ăn."
Vợ Đại Đầu cũng nói: "Hiếu kính cha mẹ cũng nên. Bất quá nhà bọn họ
chỉ có Lão Thực huynh đệ một lao động chính, nương Tước Nhi phải trông
con, nấu cơm, việc đồng áng chỉ có thể giúp một tay. Lão Thực huynh đệ vừa
đi, việc này không phải không ai làm sao. Nhà lão nhị còn có vài người làm
việc, con cái cũng lớn một chút, đều biết chạy..."
Hai người lải nhải quở trách, lắc đầu liên tục.
Bây giờ Đỗ Quyên mới hiểu được ngọn nguồn sự tình, cũng hiểu ra vì sao
mẹ sinh bệnh.
Tục ngữ nói "Thanh quan khó xử chuyện gia đình", kỳ thật hai người này
nói một tràng, việc làm không xong cũng tốt, không có năng lực giúp cha mẹ
cũng tốt, đều không phải là trọng điểm, trọng điểm là nhị thúc đang làm nghề
mộc.
Đỗ Quyên vừa nghe đã bắt lấy mấu chốt này, cảm thấy rất thái quá.
Nga, ngươi không muốn chậm trễ việc kiếm tiền, kêu đại ca hỗ trợ làm
việc nhà nông, vậy ngươi làm nghề mộc kiếm bạc có chia một phần cho đại
ca?
Còn có một chút: thân nhân hẳn nên giúp đỡ cho nhau, trọng tâm ở chữ
"cho nhau" !
Nhà mình rõ ràng kém nhà thúc thúc rất nhiều, không thấy bọn họ đến hỗ
trợ chứ đừng nói đến trợ cấp, cũng muốn Lão Thực cha đi giúp bọn họ, thật là
buồn cười!
Nếu là người không biết nội tình, từ bên ngoài đến xem: hiếu kính cha mẹ,
trợ giúp huynh đệ, là chuyện phải làm. Phùng Thị vì chuyện này cùng cha mẹ
chồng nháo, đích thực là bất hiếu, hơn nữa cũng có vẻ không có nhân tình, sẽ
bị người mắng.
Đỗ Quyên không cần nghĩ, cũng biết ông bà nội sẽ sinh khí như thế nào.
Bởi vì chính bọn họ cũng không ý thức được mình có bao nhiêu bất công, chỉ
biết nói Phùng Thị người con dâu này không tốt, bất hiếu cha mẹ, không để ý
huynh đệ và cháu.
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Nàng thấy sắc mặt Nhậm Tam Hòa âm trầm, nghĩ rằng hắn cũng bị chọc
tức.
Vốn hết thảy không liên can chút nào đến hắn, nhưng bởi vì khối thân thể
này, hắn đối với Hoàng gia không thể không chú ý, không thể không để ý
chuyện hưng suy và chuyện nhà chuyện cửa, thật sự làm khó hắn.
Nhậm Tam Hòa tựa hồ cảm giác được nàng nhìn mình, đối với nàng ôn
nhu cười, sau đó xoay mặt cùng Lâm Đại Đầu nói thầm.
Đang buổi trưa, vợ Đại Đầu giữ Hoàng Tước Nhi lại ăn cơm.
Lúc mọi người đang ăn cơm, Hoàng Lão Thực tới đón tỷ muội Hoàng
Tước Nhi.
Lâm Đại Đầu vội nói: "Nghe nói đệ muội ngã bệnh? Nương Xuân Nhi
buổi chiều không bận, ngươi để Đỗ Quyên ở đây đi. Cùng chơi với Xuân
Nhi, nàng cũng có thể chiếu khán chút."
Hoàng Lão Thực đang lo nghe vậy cầu còn không được, lập tức đáp ứng.
Hắn nhìn chén lớn thịt hoẵng trên bàn, âm thầm nuốt nước miếng.
Nhưng Lâm Đại Đầu không có ý gọi hắn ngồi xuống ăn. Nhậm Tam Hòa
đối với hắn xa cách, hắn cũng không dám nói cười với hắn như bình thường,
ngượng ngùng nói hai câu, xoay người đi.
Hoàng Tước Nhi đã ăn một chén cơm lớn trước, lúc này ăn không được
nhiều. Hai ba ngụm vội vàng ăn xong là buông bát. Lại cùng vợ Đại Đầu nói
cảm tạ, nói muốn về nhà chiếu khán nương, sau đó đuổi theo cha.
Vợ Đại Đầu cảm thán nói: "Đứa bé này thật hiểu chuyện!"
Hoàng Tước Nhi đuổi theo Hoàng Lão Thực tới cửa nhà, hỏi: "Cha, ngươi
có mang đồ ăn cho nương không?"
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Chương 57
Ngày Lành Một Đi Không Trở Lại

 

H

oàng Lão Thực nghe xong hàm hồ nói: "Nhà bà nội ngươi cơm không

đủ."
Hoàng Tước Nhi nghe xong thất vọng không thôi.
Trong nhà chỉ có cơm, không có đồ ăn. Cha ăn rồi, nàng cũng ăn, muội
muội cũng ăn rồi, chỉ có nương còn chưa ăn. Nương còn đang bệnh. Sinh
bệnh không phải nên ăn mới tốt sao?
Hoàng Lão Thực nhìn bộ dáng lo lắng của con gái, trước nay hắn chưa
từng bận tâm vậy mà bây giờ có chút xấu hổ.
Thì ra, hắn tới nhà cha mẹ, quả nhiên Hoàng đại nương cho rằng Phùng
Thị giả bệnh, mục đích là muốn trị chồng, còn vì cho cha mẹ chồng biết mặt:
kêu con trai ngươi đến làm việc, vậy ngươi nuôi hắn đi.
Nàng tức giận đến hai mắt phát đen, mắng: "Ăn cái đầu mẹ ngươi! Đồ vô
dụng! Nàng bệnh cái rắm! Nàng không muốn ngươi ở đây giúp đỡ, muốn dằn
mặt ta, bỏ gánh* mà."
Hoàng Lão Thực vội nói: "Nương, nương Tước Nhi thật bị bệnh, nằm ở
trên giường."
Hoàng đại nương càng tức giận, hô: "Nàng thoải mái quá! Lúc này là lúc
nào mà ngủ. Ngủ, cho nàng ngủ! Ngủ chết luôn đi mới tốt!"
Đúng lúc này, Hoàng lão cha và Hoàng lão Nhị gánh bắp trở về.
Sau khi hỏi rõ tình huống, Hoàng lão cha nhìn con trai lớn quát: "Cút cho
lão tử!"
Hắn và bà già cùng một dạng, cho rằng Phùng Thị muốn thị uy với cha mẹ
chồng nên giả bệnh làm bộ làm tịch, theo ngôn ngữ nông thôn là bỏ gánh
không làm.
Hắn thấy con trai lớn uất ức, thật hận không thể bỏ Phùng Thị người phụ
nữ kia ngay.
Nhưng con trai lớn thành thật như thế, còn kéo theo 2 tiểu nha đầu phiến
tử, bỏ phụ nữ kia sợ sẽ không tìm được vợ, nên cố nhịn.
Hoàng Lão Thực không nghĩ tới sẽ như vậy, lặp lại lời giải thích nhưng
không ai tin, vẻ mặt mờ mịt luống cuống.
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Phượng Cô nhìn ánh mắt của hắn, giật mình, vội vàng khuyên nhủ: "Cha,
nương, bớt giận. Mặc kệ đại tẩu có bị bệnh hay không, trong nhà khẳng định
không nấu cơm. Đại ca tới sao có thể không cho cơm ăn chứ. Đây không phải
là con trai ruột của ngươi sao."
Nói xong kêu Hoàng Lão Thực ngồi xuống, lập tức bưng cơm, đồ ăn lên
bàn.
Vợ chồng Hoàng lão cha nghĩ cũng phải, nên không đuổi người nữa.
Hoàng đại nương hận mắng: "Xem em dâu ngươi làm vợ như thế nào. Vợ
ngươi không có nửa điểm bằng nàng. Hiền lành bằng một nửa nàng, ta chết
cũng có thể nhắm mắt!"
Hoàng Lão Thực không lời nào để nói.
Em dâu luôn hòa khí, quả thật rất hiền lành.
Phượng Cô nghe xong cười khẽ.
Mặc kệ đại tẩu bệnh thật hay giả, đuổi đại bá đi đều không tốt. Buổi sáng
hắn còn giúp làm việc, người trong thôn biết sẽ nói một bữa cơm cũng không
cho con trai ruột ăn, sẽ bị nhàn thoại.
Ăn cơm thì ăn cơm, ăn cơm xong, không phải còn có thể giúp làm việc
sao!
Cả nhà ăn cơm, Hoàng lão cha lại buông bát, nhìn con trai ngồi yên nói:
"Còn thất thần làm chi? Còn không mau đi gánh bắp ngô đi!"
Hoàng Lão Thực nghe xong, vội cười làm lành nói: "Cha, vợ ta bị bệnh,
trong nhà không nấu cơm, ta muốn mang chút cơm về cho nàng cùng Tước
Nhi ăn. Buổi chiều ta còn phải lột da phơi bắp, không thể tới đây hỗ trợ."
Hắn ăn xong, liền nhớ đến phải mang cơm cho Phùng Thị và Tước Nhi.
Nhưng vừa rồi cha mẹ nổi giận, hắn phải nói thế nào đây? Vừa lúc Hoàng lão
cha hỏi, hắn vội nói ra.
Cái này, chẳng những Hoàng lão cha và Hoàng đại nương phẫn nộ, ngay
cả Phượng Cô cũng ngạc nhiên, Hoàng lão Nhị khinh bỉ nhìn đại ca
Là chuyên môn tới kiếm cơm!
Còn trực tiếp đây lui an bài của cha, thật bất hiếu!
Cuối cùng Hoàng Lão Thực bị lão cha câm gậy đuổi ra ngoài.
Cơm, dĩ nhiên là không mang theo.
Hai cụ cảm thấy đứa con trai này hoàn toàn bị con dâu nắm đầu. Cũng
không biết đời trước mình tạo nghiệt gì mà cưới một nàng dâu như vậy.
Cha không mang cơm về, Hoàng Tước Nhi cũng không nghĩ nhiều.
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Mỗi người đều có thói quen, ông bà nội không thích bên này, trong lòng
nàng chưa bao giờ trông cậy vào bọn họ, bởi vậy cũng không cảm thấy có gì
không ổn. Ngược lại Nhậm Tam Hòa thường đưa con mồi đến, hôm nay bỗng
nhiên nói không cho, trong lòng nàng rất kinh hoảng, không biết vì sao Nhậm
thúc giận.
Về đến nhà, Hoàng Tước Nhi nhóm lửa, vụng về xào một chén ớt chuông
xanh, lại nấu 2 cái trứng gà.
Đây là lần trước vợ Đại Đầu dạy nàng nấu. Nói lúc nấu không thể đụng
vào trứng gà, bằng không dễ bị vỡ. Cho nên, nàng nấu lửa lớn, đem cái trứng
gà nấu thành cứng như quả cầu sắt.
Làm Phùng Thị nhìn tới thức ăn và trứng gà được đưa tới trước giường,
ánh mắt đỏ lên.
Nàng không nói tiếng nào cắn răng ăn.
Ớt xào quá mặn, trứng gà quá cứng, nàng cũng không hé môi.
Đợi ăn xong, nhìn Hoàng Tước Nhi nói: "Buổi tối đừng nấu trứng. Nương
nằm một chút là dậy."
Hoàng Tước Nhi cao hứng lên tiếng, đem chén đũa thu thập.
Nhìn bóng dáng nho nhỏ kia, Phùng Thị lặng lẽ rơi lệ.
Từ đó về sau, Nhậm Tam Hòa không hỗ trợ Hoàng Lão Thực làm việc,
cũng không đưa con mồi qua Hoàng gia, càng miễn bàn đến chuyện làm xiêm
y.
Cùng lúc đó, ẩm thực Lâm gia phong phú chưa từng có.
Lâm Đại Đầu cũng hào phóng thần kỳ. Mỗi bữa cơm trưa hoặc tối đều cho
Thu Sinh hoặc Hạ Sinh đưa qua một chén nhỏ thịt cho Hoàng Tước Nhi.
Chén gỗ rất nhỏ, loại đựng cơm cho Lâm Xuân ăn. Trong bát chỉ có mấy
miếng thịt, một chút canh, vừa vặn đủ cho Hoàng Tước Nhi ăn một bữa cơm.
Đỗ Quyên bội phục muốn chết.
Đây là thi hành ẩm thực "Chế tài": Nay nàng bú sữa vợ Đại Đầu, có thể
không cần lo. Hoàng Tước Nhi mỗi ngày ăn thịt, càng lớn càng tốt. Nhưng
những người khác của Hoàng gia thì chút ưu việt cũng đừng nghĩ dính.
Chủ ý này chỉ có Lâm Đại Đầu có thể nghĩ ra, hẳn không phải là của
Nhậm Tam Hòa.
Quả nhiên Đỗ Quyên không đoán sai. Đây chính là chủ ý của Lâm Đại
Đầu.
Nhậm Tam Hòa đâu có tính toán như vậy!
Hắn chỉ nói Lâm gia thường kêu Hoàng Tước Nhi qua ăn cơm, bằng
không mỗi ngày đưa một chén thịt qua cho nàng ăn.
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Lâm Đại Đầu nhiều kế, lĩnh hội đầy đủ "ý nói" của Nhậm Tam Hòa, dùng
chén của Lâm Xuân đưa thịt. Hoàng Lão Thực và Phùng Thị dĩ nhiên sẽ
ngượng ngùng không ăn.
Ngày một dồn ép, Hoàng Lão Thực không chịu nổi.
Đơn giản không có thịt, hắn cũng không trông cậy vào. Nhưng mỗi ngày
lúc ăn cơm, trong bát con gái đều có thịt, sao hắn có thể thấy mà không thèm
nha!
Kỳ thật bắt đầu từ lần đầu tiên, Hoàng Tước Nhi đã chia thịt cho cha mẹ,
bị Phùng Thị quát lớn " Ở đâu ra mà nhiều lời như vậy, ăn phần của ngươi
đi!", nàng mới không dám chia nữa.
Từ đó mỗi ngày nàng ăn mảnh, ăn đến lòng tràn đầy kinh hãi, cũng không
thấy hạnh phúc.
Ngày hôm đó, nàng thấy Hoàng Lão Thực thèm thuồng nhìn chằm chằm
chén của nàng, vừa vặn Phùng Thị đứng dậy bới cơm đi, vội nhỏ giọng nói
với hắn: "Ta ăn no. Còn có một miếng thịt, cha ăn đi."
Hoàng Lão Thực đích thực không chịu đựng được, nghĩ dù sao Lâm gia
cũng đưa qua mỗi ngày. Hắn ăn một miếng, ngày mai Tước Nhi vẫn có thịt
ăn. Vì thế vừa khen khuê nữ hiểu chuyện hiếu thuận, vừa cười thò đũa gắp.
Phùng Thị đi vào, thấy vậy một đũa đánh qua làm miếng thịt rớt xuống,
trầm mặt mắng: "Ngươi chết thèm sao? Tổng cộng có 2 miếng thịt, ngươi còn
đoạt của Tước Nhi. Người ta đưa cho Tước Nhi ăn, không phải nuôi một nhà
của ngươi. Ngươi không biết xấu hổ như vậy, sau này ngay cả Tước Nhi cũng
không được ăn, cho ngươi vui sướng."
Đỗ Quyên nghe được thập phần ngoài ý muốn, xem ra là nương hiểu.
Phùng Thị đương nhiên hiểu. Nàng không như Hoàng Lão Thực, hồ đồ.
Tuy không biết tại sao nhưng nàng biết Nhậm Tam Hòa sinh khí, hơn nữa
còn là từ lần trước Hoàng Lão Thực giúp cha mẹ chồng làm việc.
Nay người ta đã không muốn giúp Hoàng gia, ưu việt đều rơi xuống Lâm
gia.
Mỗi ngày Lâm gia đưa thịt đến cũng không quên nói một câu "Đây là cho
Tước Nhi ăn", rõ ràng là không muốn cho bọn họ ăn. Nếu không thì đã dùng
cái bát lớn một chút đựng thịt. Nếu bọn họ không mặt không mũi ăn theo, chỉ
sợ sau này ngay cả phần của Hoàng Tước Nhi cũng không có.
Cho nên nàng kiên quyết không ăn, cũng không cho Hoàng Lão Thực ăn.
"Hừ hừ!" Nàng cười lạnh thầm nghĩ, "Thế này mới tốt đây! Chỉ cần 2 đứa
bé có ăn là được. Lão nương không ăn, cũng không cho các ngươi dính tiện
nghi. Mọi người đều không trông cậy vào, rất khỏe mạnh!"
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Chương 58
Bò Đến Cửa Đưa Quả Quả

 

H

oàng Lão Thực vẫn chưa hiểu ý tứ trong lời của Phùng Thị nhưng

ngượng ngùng ăn, lại không cam lòng lầu bầu nói: "Rốt cuộc là chuyện gì
xảy ra với Nhậm huynh đệ?"
Phùng Thị cười lạnh nói: "Chuyện gì xảy ra? Người ta xứng đáng thiếu
ngươi sao?"
Hoàng Lão Thực chê cười nói: "Cũng không phải là ý đó. Chỉ là đang tốt
lành tự nhiên bỏ mặc mà không biết tại sao, trong lòng không dễ chịu."
Phùng Thị châm chọc nói: "Là không có thịt ăn nên trong lòng không dễ
chịu đi? Không giúp ngươi làm việc trong lòng không dễ chịu đi? Ngươi còn
trông cậy vào người ta!"
Hoàng Lão Thực không lên tiếng.
Quả thật người ta không nợ hắn, hắn không nên trông cậy vào, đành nhận
mệnh thôi.
Mấy ngày này, tuy Hoàng đại nương không ghé qua bên đại nhi tử nhưng
thường nghe người trong thôn bàn tán, nói Nhậm Tam Hòa lại săn được con
gì, ngay cả hươu cũng săn được vài lần.
Tay nghề săn thú của người này qua mặt hết thảy thợ săn của thôn Thanh
Tuyền.
Căn cứ tình hình dĩ vãng mà phỏng đoán, Hoàng đại nương cảm thấy
khẳng định đại nhi tử được không ít.
Bởi vậy nàng nộ khí không thôi, ra ruộng chất vấn đại nhi tử.
Nhìn thấy Hoàng Lão Thực một mình trồng lúa mạch, liền hỏi: "Vợ ngươi
đâu?"
Hoàng Lão Thực nói vợ lên núi nhặt nấm, đánh hạt dẻ.
Vừa lúc không ở nhà!
Hoàng đại nương sầm mặt chất vấn: "Trong mắt ngươi còn có ta cùng cha
ngươi sao?"
Hoàng Lão Thực mạc danh kỳ diệu (không hiểu gì hết).
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Ánh mắt Hoàng đại nương bén nhọn theo dõi hắn nói: "Mỗi ngày ăn thịt,
ngươi có thể nuốt xuống sao? Ngươi không sợ thiên lôi đánh cho ngươi
nghẹn chết?"
Hoàng Lão Thực cau mày nói: "Nương còn nói sao! Ta mỗi ngày ăn thịt
chỗ nào? Sau ngày đó giúp nương làm việc, Nhậm huynh đệ đã không giúp ta
làm việc, cũng không cho ta con mồi săn được, cũng không cho nương Tước
Nhi làm xiêm y, đều cho tên Lâm Đại Đầu kia."
Trước giờ đều là "Do kiệm nhập xa dễ, do xa nhập kiệm khó" (từ cần
kiệm đến xa hoa dễ, từ xa hoa mà phải tiết kiệm khó), hưởng qua một đoạn
ngày lành, hắn khó có thể quên, bởi vậy trong khẩu khí không tránh khỏi
thầm oán.
Hắn nói "sau ngày đó giúp nương làm việc" là đường ranh giới thời gian,
cũng không có ý khác, nhưng vào tai Hoàng đại nương lại bất đồng đây là
đang trách nàng!
Tuy căn nguyên đúng là như thế, nhưng nàng không cho là như vậy.
Lại một lần nữa lão thái bà bị đại nhi tử làm cho tức giận đến run run,
mắng: "Ngươi còn có mặt mũi nói! Vợ ngươi ai dám chọc vào. Người ta trốn
nàng còn không kịp..."
Mắng tới mắng lui, đều nhận định là Phùng Thị không biết làm người, đại
nhi tử lại thành thật, cho nên không biết như thế nào đắc tội Nhậm tiểu ca nên
người ta mới không tặng con mồi cho bọn họ.
Nhớ tới cái này, nàng đau lòng không thôi.
Người như vậy sao có thể đắc tội chứ!
Bỗng nhiên nàng nhớ tới trong thôn có rất nhiều người đều muốn gả khuê
nữ cho Nhậm Tam Hòa, không khỏi động tâm. Cháu gái nhà mẹ đẻ mình, bộ
dạng như nước trong veo. Còn có cháu gái nhà mẹ đẻ của con dâu út Phượng
Cô cũng không sai. Nếu như có một người được Nhậm tiểu ca coi trọng,
không phải sau này hắn thành thân thích của mình sao?
Lập tức nàng bị ý niệm này nung nấu đến không đứng vững, bỏ mặc đại
nhi tử, vội vàng về nhà cùng Phượng Cô thương lượng.
Không nói đến Hoàng đại nương một lòng muốn kết thân cùng Nhậm
Tam Hòa, nói về Đỗ Quyên, gần đây rất cao hứng.
Thu hoạch vụ thu qua đi, dân trong thôn trừ bỏ trồng lúa mạch, đốn củi,
còn muốn vào núi đi hái hạt dẻ và hạt thông, nhặt nấm v.v.. Phàm có thể ăn
đều thu trữ trong nhà như chuột giấu đông vậy.
Nhìn những thứ kia, Đỗ Quyên đặc biệt vui vẻ.
Những ngày này, Phùng Thị từ trên núi về sớm, mới buổi trưa đã đến nhà.
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Vậy mà nàng hái được hơn mười cân hạt dẻ và hạt thông, đều đổ xuống
sân trải ra phơi, sau đó cùng Hoàng Tước Nhi thanh lý nấm và những thổ sản
khác.
Nấm nhất định phải làm sạch rồi phơi nắng, bằng không tương lai lúc ăn,
rửa dễ bị nát.
Đỗ Quyên nhìn đám nấm dại kia, có đỏ sậm, có xám trắng, mỗi cái dù nhỏ
nhưng tròn đầy, mừng rỡ ha hả cười, hướng Phùng Thị "A ách" gọi không
ngừng.
Phùng Thị thấy vậy cười hỏi: "Muốn xuống dưới?"
Đỗ Quyên không dám gật đầu, bởi vì làm vậy thì quá yêu nghiệt, nên nhìn
nàng cười lấy lòng.
Phùng Thị thấy nàng nghiêng đầu nhỏ cười nhìn mình, không đành lòng
cự tuyệt, đáp ứng.
Nàng không phải không cho Đỗ Quyên xuống đất, chỉ là nàng phát hiện
mặc dù khuê nữ mới mấy tháng tuổi nhưng trước nay không hề quào loạn,
bởi vậy trừ bỏ thay tã, xiêm y trên người nàng luôn sạch sẽ. Hơn nữa Đỗ
Quyên trắng trẻo, mũm mĩm, xuất phát từ sự yêu thích cái đẹp bình thường
của con người, trước nay nàng không cho Hoàng Tước Nhi để Đỗ Quyên
xuống đất.
Nàng liền kêu Hoàng Tước Nhi mang một cái chiếu đan bằng trúc đến,
trải trên mặt đất, lại lấy đệm giường từ trong nôi ra trải lên trên chiếu rồi mới
đặt Đỗ Quyên lên.
Có người đỡ, Đỗ Quyên đã biết xoay người ngồi, chỉ là không thể ngồi
lâu.
Nàng đưa tay cầm cái nấm màu đỏ sậm, miệng hừ hừ "tiểu cô nương hái
nấm", lăn qua lộn lại xem.
Hoàng Tước Nhi vội vàng dỗ nói: "Không thể ăn!"
Phùng Thị cũng nhìn chằm chằm Đỗ Quyên, lại thấy nàng không giống
những đứa bé khác chút nào, bắt lấy gì đó dùng sức bóp thành một đoàn.
Nàng cẩn thận dùng hai ngón tay nắm cái nấm, không bóp nó, cũng không bẻ
nó, càng miễn bàn không đưa lên miệng, không khỏi rất kinh ngạc.
Nàng đang định nói chuyện, chợt nghe thanh âm của Hoàng Lão Thực từ
cửa viện truyền đến, nhiệt tình tiếp đón Nhậm Tam Hòa, gọi hắn đi vào ngồi
chơi.
Nhậm Tam Hòa liền đi vào.
Hắn cố ý đến xem Đỗ Quyên.
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Ban đầu là bởi vì hắn không yên lòng nàng, muốn âm thầm chiếu cố nàng.
Nhưng Đỗ Quyên từng ngày từng ngày lớn lên, một ngày hắn không thấy Đỗ
Quyên là nhớ đến hoảng, bởi vậy quyết định cùng Hoàng Lão Thực "nối lại
tình xưa".
Quả nhiên, Đỗ Quyên vừa thấy hắn sẽ cho hắn một khuôn mặt tươi cười.
Nhậm Tam Hòa cảm thấy trái tim đều tan chảy, hoàn toàn không nghe
thấy Hoàng Lão Thực và Phùng Thị tha thiết tiếp đón. Bưng băng ghế đến thì
ngồi xuống, bưng nước tới thì nhận lấy uống, vừa hướng Hoàng Tước Nhi
nói: "Cẩn thận coi chừng muội muội bỏ nấm dại kia vào miệng."
Hoàng Tước Nhi tự hào khen: "Sẽ không. Muội muội nghe lời nhất.
Ngươi xem, nàng chưa bao giờ làm người bẩn."
Nhậm Tam Hòa thầm nghĩ, dĩ nhiên rồi, nàng có thể nào giống các ngươi
chứ!
Hoàng Lão Thực một lòng muốn làm thân với hắn, ra sức khen ngợi khuê
nữ mình nhu thuận nghe lời thế nào, lại để cho hắn ôm Đỗ Quyên.
Đề nghị này đánh trúng vào lòng Nhậm Tam Hòa, vì thế biết thời biết thế
bế Đỗ Quyên dậy, nhẹ nhàng ước lượng, vui sướng cười nói: "Lớn lên rất
nhiều. So Lâm Xuân đều không nhẹ."
Nói đến Lâm Xuân, mọi người bỗng nhiên nghe tiếng tiểu oa nhi ngoài
cửa viện "A a" kêu to, quay đầu nhìn lại.
Tứ chi Lâm Xuân chạm đất, đang vịn cửa bò vào viện.
Hắn bò từ nhà qua. Nhìn thấy Đỗ Quyên, cảm thấy đang tới gần mục tiêu,
nhất thời hưng phấn la to, hướng Đỗ Quyên phất tay.
Đỗ Quyên cả kinh há to miệng nhỏ, lộ ra hai cái răng sữa vừa mọc.
Đứa nhỏ này, thật đúng là có nghị lực!
Bò qua cửa, Lâm Xuân đang muốn tiếp tục bò vào trong, Hạ Sinh từ phía
sau đuổi tới, kéo hai cánh tay hắn trở về: "Ngươi lại đến đây bò loạn. Theo ta
trở về."
Lâm Xuân không thuận theo, kêu to lên, nắm chặt cửa không buông tay.
Phùng Thị vội nói: "Hạ Sinh, cho hắn đi vào chơi. Chúng ta đều ở đây coi
hắn, không cần gấp gáp."
Lâm gia chiếu cố nàng không ít, thường giúp trông coi Đỗ Quyên.
Vốn Hạ Sinh sợ Hoàng gia không có ai chiếu cố đứa bé nên mới lôi đệ đệ
về. Lúc này nhìn tình hình trong viện, rất yên lòng, hơn nữa cầu còn không
được mừng rỡ quăng hắn như quăng con ghẻ, mặc kệ hắn đi.
Trước khi đi, hắn còn cao giọng nhờ Hoàng Tước Nhi giúp hắn chiếu
khán đệ đệ. Tước Nhi đáp ứng.
www.vuilen.com
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Lâm Xuân được thoát, tứ chi liền chạm đất, nhanh nhẹn leo vào.
Tốc độ bò của hắn, tuyệt đối không chậm hơn người đi từ từ.
Mọi người thấy cười ha ha.
Tuy Đỗ Quyên cũng cười nhưng không lấy làm kì, bởi vì nàng thường
thấy Lâm Xuân bò.
Lâm Xuân bò đến trước mặt Nhậm Tam Hòa, cái mông nhỏ quyệt một cái,
một tay chống đỡ, vững vàng đứng lên, từ trong túi trước ngực lấy ra hai viên
sơn tra hồng lớn, nhếch miệng cười đưa cho Đỗ Quyên.
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Chương 59
Lần Đầu Tiên Nói Chuyện Kêu "muội Muội"

 

T

hì ra hắn bò qua là vì đưa sơn tra cho Đỗ Quyên.

Đây là đại ca hắn, Thu Sinh, vừa cho hắn. Hắn cảm thấy đẹp lại thơm
ngọt, liền nghĩ đến Đỗ Quyên.
Đỗ Quyên cảm động đến sụt sịt đứa bé này quá đáng yêu!
Ô ô, thật cảm động!
Nàng có thể cự tuyệt nam nhân vì nàng tự sát, lại không có cách nào
chống cự thằng bé đưa sơn tra. Không, không thể tính là thằng bé, chỉ có thể
tính hài nhi.
Nhìn Lâm Xuân, Nhậm Tam Hòa cũng có chút kinh dị.
Hắn nhận lấy sơn tra, lau sạch sẽ rồi mới đưa cho Đỗ Quyên.
Tay Đỗ Quyên nhỏ, một tay chỉ có thể cầm một cái. Cảm giác này tựa như
lúc thành nhân trước đây cầm quả táo nhỏ.
Nàng cười hì hì đưa một trái đến bên miệng, nhẹ nhàng cắn một chút.
Hương vị chua chua ngọt ngọt, rất ngon, nhưng nàng tiêu thụ không nổi,
khuôn mặt nhỏ nhắn đau khổ nhíu lại.
Mọi người đều cười, Lâm Xuân cũng cao hứng cười.
Nhậm Tam Hòa thấy hai tay nhỏ của tiểu tử này dính sơn đen như mực,
trên áo hắn cũng in 2 cái Ngũ Chỉ (năm ngón tay), thật buồn cười, hướng
Hoàng Tước Nhi kêu lên: "Tước Nhi, lấy cái khăn ướt đến đây, giúp Lâm
Xuân lau tay, không thôi hắn làm dơ Đỗ Quyên."
Hoàng Tước Nhi vội vàng vào phòng bếp múc nước, lấy khăn vải.
Lúc này, Lâm Đại Đầu cầm cây đòn gánh đi ngang qua nhà Hoàng gia,
nghe tiếng cười nên nhìn vào trong thấy Nhậm Tam Hòa.
Bất giác hắn kinh ngạc, thầm nghĩ sao hắn lại đến Hoàng gia?
Không phải là hắn không thích Hoàng Lão Thực sao!
Lại nhìn kỹ thấy tiểu Lâm Xuân đang đứng bên người Nhậm Tam Hòa.
Hắn vội buông đòn gánh, đi vào sân Hoàng gia, cười nói: "Nhậm huynh
đệ sao đến đây? Đến lúc nào? Yêu, Xuân Nhi! ngươi cũng tới rồi? Ai ôm
ngươi tới?"
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Nhậm Tam Hòa cười nói: "Con trai của ngươi thật có bản lĩnh, tự bò qua."
Lâm Đại Đầu ngồi xuống băng ghế nhỏ Hoàng Tước Nhi bưng tới, vừa
nhìn nhi tử mắng: "Chỗ nào cũng bò, cũng không ai quản ngươi sao? Hạ Sinh
đáng chết này, coi ta về nhà không đánh hắn. Nếu bò xuống nước thì sao
đây!"
Phùng Thị vội nói sẽ không, đem chuyện Lâm Xuân đưa sơn tra cho Đỗ
Quyên nói ra.
Lâm Đại Đầu nhìn nhi tử thở dài, xem ra đời này hắn đã nhận chuẩn Đỗ
Quyên, nhưng trăm ngàn lần đừng xảy ra sự cố a!
Nghĩ xong, hắn nhìn Đỗ Quyên triển khai một nụ cười tự nhận là thập
phần hòa ái.
Đỗ Quyên quay đầu đi, không nhìn hắn.
Nàng thấy ai đều cười, chỉ là không cười với Đại Đầu bá bá.
Bởi vì nàng nhất định phải làm cho hắn chán ghét nàng, thấy nàng là đau
đầu; muốn cho hắn cảm thấy nàng chán ghét hắn, đánh mất tâm tư cầu thân.
Có hắn ở đây, nàng thậm chí không vui đùa cùng Lâm Xuân để tránh bị hắn
ngộ nhận là nhi tử và nàng "Ở chung hòa thuận".
Nhưng rõ ràng là chiêu này không có công hiệu gì, căn bản Lâm Đại Đầu
không lưu tâm.
Đỗ Quyên không biết đã xảy ra chuyện gì.
Kỳ thật nàng không biết là mặt mũi nàng không đẹp nhưng rất đáng yêu,
nàng lại không kiên nhẫn sắm vai khóc nháo. Lâm Đại Đầu một hán tử thô
ráp sao có thể cảm giác ra được nàng có ác ý với hắn ?
Cho nên, xem như Đỗ Quyên mất công mất sức.
Tâm tính nàng như thế, làm người ác có chút khó khăn.
Lúc này, Hoàng Lão Thực nhìn Lâm Đại Đầu nói: "Ta thấy Xuân Nhi đã
biết đi."
Lâm Đại Đầu cười nói: "Biết đi. Hắn vịn tường có thể đi rất xa."
Nhậm Tam Hòa lại hỏi: "Biết kêu cha mẹ chưa?"
Lâm Đại Đầu vội khoe khoang nói: "Rất nhanh sẽ biết. Hăn đợi không kịp
muốn nói chuyện, cả ngày cô lỗ cô lỗ nói thật dài, chỉ là nghe không hiểu.
Đến, Xuân Nhi! gọi 'Cha' "
Lâm Xuân nhìn hắn cười hì hì, không lên tiếng.
Lâm Đại Đầu ngóng trông nhi tử gọi cha, bởi vậy bám riết không tha cứ
lặp đi lặp lại.
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Lâm Xuân nhìn hắn, lại nhìn Đỗ Quyên, bỗng nhiên há mồm rõ ràng kêu
lên: "Muội muội!"
Mọi người ngẩn ngơ, tiếp đến là tiếng cười ha hả ồn ào.
Ngay cả Đỗ Quyên không muốn lộ khuôn mặt tươi cười trước mặt Lâm
Đại Đầu, lúc này cũng nhịn cười không được: "Ha ha ha... Lần đầu tiên mở
miệng nói chuyện là gọi bản cô nương. Ngươi làm cha … quá mất mặt đi!"
Sắc mặt Lâm Đại Đầu quả thật rất khó xem, thở phì phò nhìn Lâm Xuân.
Đứa con trai này, tương lai có thể "cưới vợ quên cha mẹ" hay không?
Hoàng Tước Nhi rất cao hứng, vội dạy hắn nói: "Xuân Nhi, gọi 'Đỗ
Quyên' ."
Lâm Xuân đọc theo nàng: "Đậu Tiêm!"
Hắn nghe người ta gọi "Đỗ Quyên" mấy tháng nay, sớm nghe nhiều nên
thuộc, rất tự nhiên liền đọc ra, chỉ là phát âm không được chuẩn.
Hoàng Tước Nhi rất vui sướng, khen hắn thông minh.
Lâm Đại Đầu tức giận đến mắng: "Tiểu tử đáng chết này! Còn muốn cha
không? Gọi cha!"
Lâm Xuân lúc la lúc lắc đi qua, ha hả cười đánh về phía hắn, chỉ là không
gọi.
Hoàng Lão Thực cười đến dậm chân, Nhậm Tam Hòa cười cười liền
ngừng, cúi đầu nhìn về phía Đỗ Quyên.
Đỗ Quyên đang ngồi vuốt phẳng trái sơn tra hồng.
Từ đó về sau, Lâm Xuân thường chạy qua Hoàng gia cách vách.
Đầu tiên là bò tới. Sau này là nghiêng ngả lảo đảo, đi vài bước vướng
chân té lộn mèo một cái mới đi tới đây. sau nữa là chạy lại đây, còn chưa tới
cửa viện đã hô to: "Đỗ Quyên! Muội muội!"
Nhậm Tam Hòa cùng Hoàng gia khôi phục lui tới, nhưng không hề giống
như trước thường đưa con mồi cho Hoàng gia, cũng không hề lấy cớ làm
xiêm y tiếp tế Đỗ Quyên.
Trong nháy mắt, đã đến cuối năm.
Bởi vì núi cao cách trở, tuy trong núi bốn mùa rõ ràng, nhưng mùa hạ
không nóng, mùa đông ít lạnh, hơn nữa rất ít tuyết rơi. Nhưng có lúc ngoại lệ,
năm nay, một trận tuyết lớn kéo dài đến hai mươi chín tháng chạp, dãy núi bị
phủ tuyết trắng xoá.
Lúc tuyết lớn phong sơn, cổ thôn trong núi sâu vừa náo nhiệt lại nhàn nhã.
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Náo nhiệt là bởi vì trong núi không người ngoài đi vào, thôn dân liền thăm
hết nhà này đến nhà kia, tự đùa tự vui. Nhàn nhã là bởi vì thời tiết này thật sự
không có việc gì có thể làm, trừ bỏ ăn uống.
Mọi người đều vây quanh chậu than nói cười, bên người đặt đầy bánh gạo
đường, hạt dưa, đậu phộng, hạt dẻ, hạt thông,trái cây, sắc hương đầy đủ.
Đây là điển hình kinh tế nông nghiệp cá thể, hoàn toàn tự cấp tự túc.
Đường do chính mình nấu, hạt dưa do chính mình trồng, hạt dẻ là hái trên
núi.
Nếu lười một chút hoặc là ngại khó, không muốn khai khẩn chút đất trồng
trọt đậu phộng đậu tương, cũng không tại địa đầu canh tác tận dụng triệt để
trồng trọt chút hạt dưa, hoa màu, hoặc là không muốn chạy khắp núi đánh hạt
dẻ, thì cuối năm trẻ con trong nhà sẽ không có đồ ăn vặt. Dựa vào khung cửa
nhìn miệng người khác ăn, đắnh mất mặt mũi người lớn.
Lúc ăn cơm, bình thường trên bàn đều có thịt, bởi vì đã giết heo cuối năm.
Bình thường thì thịt heo cần phải muối, muốn bán cũng không có nơi bán.
Nhưng cũng không có nghĩa là được ăn thịt thả cửa. Thịt này phải bảo
quản một năm, ăn tiết kiệm đến năm sau. Ngày mùa, quá tiết hoặc có chuyện
gì, đều trông cậy vào số thịt này đổi khẩu vị. Nhà nghèo, ruộng đất it, nhiều
miệng ăn, nhiều gia đình còn phải dùng thịt đổi lương thực.
Một nhà Đỗ Quyên qua tất niên tại nhà bà nội.
Bởi vì Phùng Thị không được cha mẹ chồng thích, nên hoàn cảnh rất
không tư vị. Người một nhà nếm qua bữa cơm đoàn viên rồi đi về, gia gia nãi
nãi cũng không giữ lại.
Sau khi trở về chơi đùa cùng đám nhóc Lâm gia, Đỗ Quyên mới phát giác
được chút không khí giao thừa.
Sáng hôm sau, cả nhà lại đến nhà ông bà nội chúc tết.
Trừ bỏ Phượng Cô ngẫu nhiên cùng Phùng Thị nói vài câu, Hoàng đại
nương căn bản không để ý tới Phùng thị. Hoàng Tước Nhi cũng không dám
nói giỡn trước mặt ông bà nội. Đại Nữu và Tiểu Bảo cũng không thích chơi
với nàng.
Đỗ Quyên cảm thấy, cả nhà bọn họ ở đây thật chướng mắt. Nếu không
mau đi về, cả nhà nhị thúc cũng không được tự nhiên theo.
Phùng Thị kết thúc cấp bậc lễ nghĩa xong, liền lấy cớ sợ có người đến nhà
chúc tết, dẫn Hoàng Tước Nhi và Đỗ Quyên cáo từ trước, chỉ có một mình
Hoàng Lão Thực ở lại.
Hoàng đại nương mất hứng nói: "Bận rộn như vậy sao? Một bữa cơm
cũng không ăn. Người ta không hiểu được còn tưởng rằng ta đối xử không tốt
với ngươi. Đặt Đỗ Quyên ở đây chơi đi."
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Bộ dạng đứa cháu gái này xinh đẹp còn thích cười. Nàng coi như thích.
Đỗ Quyên vội vàng nhắm mắt lại giả bộ ngủ, nghĩ thầm thứ lỗi cháu gái
không thể phụng bồi!
Phùng Thị cúi đầu liếc mắt nhìn Đỗ Quyên, nói: "Đỗ Quyên ngủ. Nàng
dậy sớm uống một chút trứng gà, lát nữa phải cùng Đại Đầu tẩu tử thảo sữa
uống. Đợi tỉnh còn phải đi đến nhà lý chính chúc tết mẹ nuôi."
Hoàng đại nương nghe xong không được tự nhiên, tức giận nói: "Đi thì đi
đi."
Hôm nay, hai đứa con nhà lão Đại không ở lại nhà bà nội, có chút như
đánh mặt. Nhưng giữ các nàng lại cảm thấy chướng mắt, thật là lưỡng nan.
Lòng Hoàng đại nương bị đè nén, cảm thấy đều do Phùng Thị nháo.
Phùng Thị cũng không cảm giác ra bị ghét bỏ, sau khi ra ngoài ngược lại
thở phào một cái. Ngay cả Hoàng Tước Nhi cũng bắt đầu thoải mái, bước
chân nhẹ nhàng chạy về nhà. Đỗ Quyên nhìn trời cao sáng rõ trước mắt lớn
tiếng cười rộ lên.
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Chương 60
"hào Môn Quý Tộc" Thôn Thanh Tuyền

 

S

au khi trở về, cả nhà Lâm Đại Đầu đi chúc tết gia gia nãi nãi hắn chính

là gia gia nãi nãi Lâm Đại Mãnh. Phùng Thị nhờ vợ Đại Đầu ôm Đỗ Quyên
đi chung, "Hôm nay là mùng một, khẳng định nhà bọn họ thật đông người.
Lâm tẩu tử, ngươi mang Đỗ Quyên đi cùng. Chờ thêm vài ngày, ta sẽ đi thăm
Lâm gia gia và Lâm nãi nãi."
Vợ Đại Đầu nghĩ cũng phải, đáp ứng.
Lâm gia là nhà giàu, tuổi tác Lâm gia gia và Lâm nãi nãi lại cao, dĩ nhiên
hôm nay con cháu sẽ đông cả sảnh đường. Phùng Thị lo lắng không phải
không có đạo lý.
Đỗ Quyên sợ Hoàng Tước Nhi ở nhà một mình buồn, lại giở tiểu kỹ xảo,
nháo cho nàng không thể không đi theo, thế này mới bỏ qua.
Đi nhà mẹ nuôi!
Lập tức, Lâm Đại Đầu cõng Lâm Xuân, vợ hắn ôm Đỗ Quyên, trên cánh
tay mỗi người còn cầm theo một bao lớn đó là quà lễ đầu năm, bước trên con
đường nhỏ uốn lượn phủ đầy tuyết hướng vào thôn.
Hoàng Tước Nhi đi bên cạnh vợ Đại Đầu, thỉnh thoảng đùa Đỗ Quyên
cười. Lâm Xuân không ngừng kêu "Đỗ Quyên! Đỗ Quyên!". Thu Sinh và Hạ
Sinh đã sớm chạy mất dạng.
Tuy thôn Thanh Tuyền chỉ có chừng trăm gia đình. Bởi vì mỗi nhà đều có
sân phơi, mọi người không chen chúc một chỗ, nên phạm vi thôn rất lớn.
Lần đầu tiên Đỗ Quyên đi vào sâu trong cổ thôn. Nhà bà nội chỉ có thể
tính là ở bên ngoài.
Nhìn thấy những ngôi nhà gỗ hoặc tường đá, nàng thích mà nói không
được.
Sở dĩ thôn Thanh Tuyền được gọi là thôn Thanh Tuyền bởi vì suối nước
dồi dào. Ba bước hai chuyển, trong đám tuyết trắng xoá sẽ xuất hiện một con
suối nhỏ hơn một mét rộng màu đen. Suối nước róc rách, hai bên là bờ ghềnh
bằng đá xanh song song nhau. Người ta lèn đá bên bờ thật vững chắc.
Chỉ một hồi công phu, bọn họ đã đi qua ba bốn suối nước như vậy.
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Lúc Đỗ Quyên quay tới quay lui nhìn đến choáng váng đầu, cuối cùng
nghe thím Lâm nói phía trước chính là vườn sau của nhà mẹ nuôi, có tường
đá vây quanh.
Bọn họ đi về phía trước, tai nghe được tiếng nước chảy ầm vang, là nhìn
thấy một con sông rộng khoảng hai trượng.
Đi dạo dọc theo sông về phía thượng nguồn, liếc mắt trông qua, cách xa
không đến nửa dặm có một cái cầu đá bắt qua sông. Trong đám tuyết trắng
bám trên cầu, lộ ra vòm cầu ngăm đen. Dưới sông nước lao nhanh. Mùa đông
nước cạn, những tảng đá lớn trong lòng sông lộ rõ ra, dòng nước chảy xuôi
đập vào đá phát ra tiếng gầm vang dội.
Dọc hai bên bờ sông kín nguơì. Trước cửa nhà gia gia có một bậc thang đá
thoai thoải xuống bờ sông, dùng để giặt đồ, đong gạo rửa rau. Những nhánh
cây to bên bờ sông bị tuyết đọng thành những nhánh cây thuỷ tinh trong suốt.
Đang đánh giá chung quanh, bọn họ quẹo vào cửa viện bên tay trái, mọi
người liền bị vây trong âm thanh xôn xao. Thanh âm chúc tết hoà với tiếng
trẻ con khóc gọi thúc kêu thẩm.
"Tam ca, tam tẩu, sao bây giờ mới đến?"
"Mau vào, gia gia vừa mới hỏi đó."
"Yêu, Xuân Nhi mặc đồ mới!"
"Đây là... Đỗ Quyên? Ha ha, đại tẩu, ngươi cho khuê nữ đến bái niên!"
Mắt, lỗ tai của Đỗ Quyên đều không đủ dùng. Trước mắt, nhà cửa, phòng
ở, vào nhà thấy gia cụ, cùng với tứ đại đồng đường, đều làm cho nàng cảm
thấy: nàng đi tới "Hào môn quý tộc" của thôn Thanh Tuyền.
Đây không phải là lời nói đùa, mà là chân chính hào môn.
Vô luận là phòng ốc hay là vật trang hoàng trong nhà đều rất có giá trị,
khó so sánh cùng phú hào chân chính, thậm chí còn vượt qua bọn họ.
Nhưng vì sao muốn nói là hào môn thôn Thanh Tuyền?
Bởi vì so sánh với khu nhà cao cấp trong thành, Lâm gia không có sự
tráng lệ phú quý. Khắp nơi đều lộ ra vẻ nguyên sơ và mùi xưa cũ, cùng với cổ
thôn trong núi sâu cực kỳ phối hợp.
Về phần nói "quý tộc", là Đỗ Quyên định vị cho bọn họ.
Ở cổ đại, nhà quý tộc chân chính hẳn là thư hương môn đệ, thi thư gia
truyền. Mà nhà Lâm Đại Mãnh lại là tay nghề thủ công dân gian tinh xảo,
cũng là nghề gia truyền. Đỗ Quyên cảm thấy bọn họ chính là "quý tộc dân
gian".
Trước hết nói về căn nhà: sân phơi rộng lớn, phía sau hai cây cổ thụ to
khoảng hai người ôm mới hết là một gian phòng chính to bằng tám gian, hai
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tầng lầu. Chân tường do phiến đá lớn màu than chì xây thành, trên mặt có
khắc hoa văn nồng đậm phong cách dân dã, hoa chim trùng thú đều có. Phía
trên là lầu gỗ, ngoại trừ trên nóc bị tuyết đọng che lấp không thấy rõ, lan can
song cửa sổ đều điêu khắc hoa, kiểu dáng bất phàm. Sương phòng cũng chỉnh
tề giống như vậy.
Quả nhiên tại thôn Thanh Tuyền, thợ mộc và thợ đá quá nổi tiếng!
Sau khi vào nhà nhìn những dụng cụ bằng gỗ thô sắc màu thanh nhã, Đỗ
Quyên nuốt nước miếng. Tất cả đều là hàng thượng đẳng, đặc biệt nam mộc
chiếm đa số.
Đáng thương Đỗ Quyên cảm thấy mình là người trong thành lại giống như
Lưu mỗ mỗ vào nhà đại quan. Đời trước nàng cũng chưa từng thấy qua nhiều
như vậy, gia cụ kiểu cổ xưa tự nhiên, tinh điêu tế mài, vừa nhìn là biết không
phải vật phàm.
Phía trên sảnh đường chính không treo tranh, mặt tường khảm một bản đá
lớn, trên mặt điêu khắc người, núi, sông trông rất sống động. Giữa phòng là
một cái bàn vuông, hai bên trái phải là ghế thái sư phủ da báo.
Mỗi cái bàn ghế trong phòng khách những không có gì là không mang
phong cách tự nhiên cổ xưa. Bàn trà và ghế đẩu gỗ chạm trổ không theo quy
tắc nào. Ngay cả khay trà cũng không ngay ngắn hoặc là hình tròn, mà là
dùng rễ cây cắt tạo thành, hoa văn tự nhiên cùng màu gỗ thô. Dựa vào tường
phía đông là một cái giường La Hán, phía trên phủ hai tấm da hổ...
Đỗ Quyên không chịu nổi: điền viên sinh hoạt cũng quá Thái Thượng
đẳng cấp!
Lúc trước Lâm Đại Đầu cũng không có chém gió. Ba đứa con trai của hắn
quả nhiên muốn học thợ mộc, thợ đá và thợ săn, tương lai cuộc sống dễ chịu
là nhất định. Đương nhiên tiền đồ còn phải dựa vào tay nghề tinh xảo.
Đỗ Quyên chỉ lo nhìn khắp nơi, vẻ mặt ly kỳ làm mọi người đều cười rộ
lên.
Vợ Đại Mãnh đùa nàng nói: "Đỗ Quyên, lần đầu đến nhà mẹ nuôi, ngạc
nhiên lắm hả?"
Nghe thế Đỗ Quyên mới chú ý nhìn mọi người: nam nhân lấy Lâm gia gia
là chủ, ngồi trên một cái bàn phía Tây uống trà nói chuyện. Nhậm Tam Hòa
cũng ngồi đó đang nhìn nàng. Nhóm phụ nữ tụ tập ở giường La Hán phía
đông, đang vây quanh chậu than sưởi ấm. Lâm nãi nãi ngồi ở trên giường,
đám nhỏ đều như khỉ ở trên giường đùa nháo.
Vợ Đại Đầu cũng thả Đỗ Quyên lên giường chơi cùng những đứa bé khác.
Cửu Nhi và Lâm Xuân đánh nhau đến nảy sinh giao tình, nay rất thân
thiết.
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Hắn giống như một tiểu chủ nhân, đối với Lâm Xuân và Đỗ Quyên nói:
"Xuân Nhi, Đỗ Quyên, mau dập đầu với thái gia, thái nãi nãi, nhận lì xì."
Lâm Đại Đầu kêu con trai dập đầu với gia gia nãi nãi.
Lâm Xuân tự mình cúi đầu, cầm hồng bao xong, lập tức dạy Đỗ Quyên
cúi đầu. Sợ nàng không làm, còn tận tâm tận lực làm mẫu mấy lần, kêu nàng
bắt chước mình.
Vui vẻ náo nhiệt như thế mới là năm mới ở nông thôn nha!
Đỗ Quyên cực kỳ vui mừng, dứt khoát quên mất tuổi thật trong lòng của
mình, rất chân chó dựa vào giường La Hán, đối với Lâm nãi nãi lạy ba lần;
lại cách không đối với Lâm gia gia chắp tay ôm quyền, làm động tác "Chúc
mừng phát tài", cười thật sáng lạn!
Dập đầu với lão nhân gia hơn chín mươi tuổi là phải rồi.
Nhưng nàng mới hơn chín tháng, còn chưa biết đi, cử động này làm mọi
người ồ lên. Mọi người đều nhìn như xem xiếc vậy, đều vây quanh, hiếm lạ
vừa sờ, lại ôm, rồi đùa nàng, cười không ngừng.
Lâm nãi nãi an tường cười, xoay người mở một cái bách bảo tương màu
đỏ sậm bên ngườI, lấy ra một cái khoá trường mệnh bằng vàng, chầm chập tự
mình giúp nàng đeo vào cổ.
Khóa vàng lủng lẳng trước ngực, Đỗ Quyên cảm thấy nằng nặng.
Nàng cầm lấy nhìn nhìn, nghĩ rằng có phải quá quý trọng không?
Thấy mọi người đều hài hước nhìn nàng, coi nàng muốn thế nào. Nàng
nghĩ, cự tuyệt cũng cần thích hợp, vì thế nhìn khắp nơi.
Chợt thấy bên người Lâm nãi nãi có một miếng gỗ chạm khắc, là một con
trâu. Bởi vì thuận thế gỗ mà hình thành nên một chân sau của con trâu có
chút nghiêng lệch, phảng phất như một cước dẫm vào lầy lội, đang cố gắng
rút chân lên.
Nàng vội đem khóa vàng từ trên cổ xuống, còn đưa cho Lâm nãi nãi, lại
đưa tay lấy con trâu gỗ, ôm trước ngực, sau đó cười híp mắt nhìn lão nhân
gia, giống như đang nói "Ta muốn cái này có được hay không?", bộ dáng như
đang chờ đợi quyết định.
Đỗ Quyên thừa nhận mình kiến thức hạn hẹp.
Con trâu gỗ chạm khắc kia thật là một tác phẩm nghệ thuật. Nếu ở kiếp
trước so với khóa vàng đáng giá hơn.
Nhưng tại đây chắc là không.
Gia cụ và vật trang trí của Lâm gia đều làm bằng gỗ, ngay cả cái giá gỗ
treo quần áo cũng có một phong cách riêng. Cửu Nhi càng cố cầm ra thật
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nhiều món đồ chơi bằng gỗ ra cho Lâm Xuân chơi. Đỗ Quyên nhìn thấy chảy
nước miếng.
Vợ Đại Mãnh kinh ngạc cười nói: "Nàng không cần khóa vàng, muốn cái
này?"
Bên kia Lâm gia gia đập bàn, lớn tiếng nói: "Tốt! Đó là ta lúc còn trẻ làm
giường La Hán này, ta dùng gỗ hương nam làm bàn trà, phía dưới có một
khúc cây ta thấy có chút giống trâu, nên phí chút tâm tư làm cho cha Đại
Mãnh chơi."
Nhưng là đồ cổ? Còn có lai lịch.
Đỗ Quyên cuống quít buông trâu xuống, ngượng ngùng lấy.
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