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Chương 61
Giáo Dục Từ Khi Còn Bé

 

L

âm nãi nãi lại hiểu lầm, vội đem cầm con trâu gỗ nhét vào trong ngực

Đỗ Quyên, rồi hướng lão già sẳng giọng: "Kêu lớn tiếng như vậy làm cái gì?
Xem, doạ đến con bé. Một cái rễ cây quèn này còn là khúc đuôi, cũng đáng
giá cho ngươi lải nhải nhắc."
Lâm gia gia sảng lãng cười nói: "Ta muốn đưa nàng, dĩ nhiên muốn nói lai
lịch của nó."
Lâm Đại Mãnh cười nói: "Gia gia, ngươi nói Đỗ Quyên cũng không hiểu."
Lâm gia gia nói: "Nàng có thể xem hiểu là đã mạnh hơn ngươi. Thật là
đứa bé ngoan. Bà già, khóa vàng cũng cho nàng." Rồi nhìn vợ Đại Mãnh nói:
"Cháu dâu, nhặt mấy món đồ chơi cho khuê nữ ngươi mang về nhà. Trẻ con
đều thích đồ chơi."
Đỗ Quyên nghe được tâm hoa nộ phóng, liều chết cũng không chịu lấy
khóa vàng.
Bằng trực giác, nàng cảm thấy cầm khoá vàng này về nhà khẳng định rước
lấy phiền toái.
Mọi người chậc chậc lấy làm kỳ.
Mắt Nhậm Tam Hòa càng lộ ra dị sắc, liền hỏi trong núi này nhiều nam
mộc, hay có tơ vàng nam mộc hay không.
Lâm Đại Mãnh nói: "Hiện tại không có. Nếu muốn thì phải vào sâu trong
rừng già tìm."
Lâm gia gia giải thích: "Mấy chục năm trước bắt đầu có rất nhiều người
ngoài núi vào thu tơ vàng nam mộc, chi rất nhiều tiền chuyên chở ra ngoài.
Sau này hoàng gia được tin tức, phái người vào chặt rất nhiều, nói trừ bỏ
hoàng gia, người tầm thường đều được dùng tơ vàng nam mộc. Ban đầu nhà
chúng ta có không ít nhưng đều bị lấy đi. Trên núi cây trưởng thành bị chặt
càng ít đi. Rừng sâu núi thẳm có thể còn, cũng không dễ dàng mang ra."
Mọi người liền chuyển qua đề tài cây cối.
Tâm tình Đỗ Quyên hết sức tốt, dọc theo giường La Hán leo một vòng, tỉ
mỉ quan sát, thầm nghĩ làm sao có thể làm được tỉ mỉ như vậy?
Lâm Xuân gọi nàng: "Đỗ Quyên, đến chơi."
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Cửu Nhi cũng đi lại, dùng sức ôm nàng vào giữa, cho nàng chơi chung với
bọn họ.
Đỗ Quyên nghĩ rằng nhập gia tùy tục. Bây giờ mình vẫn là hài nhi còn bú
sữa thì phải có bộ dáng của hài nhi. Cho dù ở kiếp trước, nàng rất hoạt bát mà
không phải là văn tĩnh. Cho nên, cùng tiểu oa nhi chơi, nàng không cảm thấy
mình ngây thơ chút nào.
Cửu Nhi và Lâm Xuân tự cho là chơi với muội muội, mà Đỗ Quyên lại
nghĩ, giáo dục phải bắt đầu từ bé. Từ giờ trở đi, phải dạy dỗ hai tiểu tử này
thật tốt, báo đại ân của Lâm gia đối với nàng.
Thật sự là đại ân!
Nếu tính kỹ, nàng gần như là do Lâm gia nuôi lớn, mà không phải là
Hoàng gia.
Hiện tại thím Lâm không chỉ cho nàng bú sữa, ngay cả luộc trứng cũng
làm thêm một cái, lúc đút cho Lâm Xuân thuận tiện đút cho nàng vài hớp, bởi
vì Lâm Xuân đã cai sữa. Lâm Đại Đầu thấy cũng không nhàn thoại, điều này
làm cho Đỗ Quyên thật bất ngờ.
Lập tức, Đỗ Quyên liền ngồi ở trên giường chơi cùng đám trẻ. Đồ chơi
làm bằng gỗ nào là heo, chó cùng tiểu đao kiếm.
Cửu Nhi và Lâm Xuân rốt cuộc là tâm tính trẻ con. Mới chơi một hồi đã
vì một con chó cãi nhau, thậm chí động thủ đánh nhau.
Đỗ Quyên vội giơ một tay quào nắm cổ tay hai người, quệt mồm kêu "a"
một tiếng.
Lâm Xuân vội vàng không động, Cửu Nhi thấy Lâm Xuân dừng lại cũng
ngừng lại.
Đỗ Quyên liền buông tay ra, cầm chó đưa cho Cửu Nhi. Cửu Nhi lập tức
cười đắc ý. Đỗ Quyên lại cầm lên một cây đao đưa cho Lâm Xuân.
Không phải nàng bất công. Đây là nhà Cửu Nhi, đương nhiên phải để
người ta chơi trước.
Sợ Lâm Xuân ăn giấm, nàng sờ sờ tay hắn bày tỏ an ủi, vừa cười vừa "Ân
a a" với hắn, đại ý là ở nhà người ta, phải hiểu được nhường nhịn.
Lâm Xuân không cần nghe hiểu, chỉ thấy Đỗ Quyên cười với hắn, lại lấy
đao cho hắn chơi, hắn liền không thèm chó trên tay Cửu Nhi, vui vẻ chơi với
đao. Một trận thuốc súng bị diệt trong vô hình.
Hai người bọn họ không tranh, những đứa bé khác cũng đều hòa thuận,
cho cái gì chơi cái đó.
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Cửu Nhi giống cha hắn, thỉnh thoảng hô quát phân công, nghiễm nhiên
cầm đầu đám trẻ. Tuy Lâm Xuân không nhiều lời như vậy, lại rất có chủ ý,
hai người sai sử oa nhi thỏa đáng.
Chơi một lúc, Đỗ Quyên hoán đổi đồ chơi trên tay hai người.
Cái này Cửu Nhi và Lâm Xuân đều hiểu. Cửu Nhi hưng phấn nói: "Ta
chơi, Xuân Nhi chơi. Đỗ Quyên, ngươi không chơi?"
Đỗ Quyên chỉ cười, cũng không thèm để ý.
Cửu Nhi chợt nhớ tới cái gì, trượt xuống giường La Hán, kéo lý chính gia
gia đi vào trong phòng phía đông.
Một hồi công phu, Lâm lý chính xách một cái giỏ lớn ra, nhắm ngay chỗ
trống trên giường La Hán, "hoa" một tiếng đổ ra một đống đồ chơi, từ bàn
ghế đến bát đũa cục đá, cái gì cần có đều có.
Đỗ Quyên nhìn không chớp mắt.
Cái bàn tròn nhỏ kia đường kính chỉ có nửa thước rộng, chân bàn cong
cong hình vòng cung, cho Đỗ Quyên làm ghế nhỏ vừa đúng. Bàn lớn như
vậy, có thể nghĩ được ghế đâu thể nào bỏ túi được, vừa lung linh lại tinh xảo.
Còn có thùng tắm nhỏ, gáo múc nước, chén nhỏ, muỗng nhỏ, chiếc đũa nhỏ,
thậm chí còn có cái cuốc nhỏ và xe trượt tuyết, không gì không đẹp. Còn có
đá da cọp và đá đỏ sậm như máu nhặt được từ dưới sông, cùng với những đầu
gỗ thừa chế ra đủ loại hình dạng...
Cửu Nhi nhiệt tâm nhìn Đỗ Quyên cười nói: "Đỗ Quyên, đều cho ngươi
chơi."
Vừa nghe lời này, Đỗ Quyên rất không có tiết tháo ôm lấy cái bàn nhỏ
không buông.
Cái bàn màu vàng sẫm, hoa văn tự nhiên, sắc màu thanh nhã, cũng không
biết làm từ gỗ gì, thật là đáng yêu đến chết người.
Thấy Đỗ Quyên thích như vậy, Lâm Xuân vội cầm một cái ghế nhỏ đưa
cho nàng.
Muốn ôm cũng không hết a!
Đỗ Quyên lưu luyến không nỡ buông bàn nhỏ, đặt ở chính giữa, lại đem
ghế nhỏ đặt kế bên, đem chén nhỏ để lên bàn, cùng đám nhỏ chơi làm nhà,
uống tiệc rượu. Đem đá cuội bỏ vào trong bát, giả làm động tác ăn, bộ dáng
rất gọn gàng.
Đám trẻ ồn ào học theo, còn giết heo giết chó nấu cơm, chơi đến bất diệc
nhạc hồ.
Tiếp, Đỗ Quyên lại dạy bọn hắn dùng khối gỗ xây nhà, đắp tường, bắc
cầu, nghĩ ra các loại đa dạng để dẫn dắt bọn họ tự phát minh.
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Nàng không cần lên tiếng, luôn làm trước một lần, sau đó nhìn về phía
Cửu Nhi và Lâm Xuân.
Hai đứa bé bắt đầu tranh nhau bắt chước trước.
Chỉ cần học đúng, Đỗ Quyên liền cười híp mắt vỗ tay. Nếu là không đúng,
Đỗ Quyên đã giúp bọn họ sửa cho đúng. Bị đẩy đổ thì cho bọn họ làm lại một
lần nữa.
Cửu Nhi và Lâm Xuân tập trung tinh thần chơi, không kiềm hãm được
kêu to:
"Đỗ Quyên, nhìn ta làm."
"Đỗ Quyên, xây tốt rồi!"
"Đỗ Quyên, giống hay không?"
"Đỗ Quyên, xem cái này."
...
Dẫn tới đám trẻ đều đi theo kêu "Đỗ Quyên" "Đậu Tiêm" hoặc là "Đậu
Quyên", đủ loại.
Đám nhỏ chơi mệt mỏi, Cửu Nhi lại lấy trái cây ăn, cũng lấy một trái cho
Đỗ Quyên.
Lâm Xuân được nương dặn dò qua, vội cản hắn lại nói: "Muội muội còn
nhỏ, không ăn được."
Cửu Nhi nghĩ nghĩ, vội dùng sức ăn nhai thành bột, ghé miệng để sát vào
Đỗ Quyên, muốn nhè ra đút cho nàng, bởi vì tiểu thẩm của hắn đút cho tiểu
đệ đệ như thế.
Đỗ Quyên vội vàng dùng tay ngăn trở, xoay mặt trốn qua một bên, vừa
kêu to kháng nghị.
Cửu Nhi cho rằng nàng không thích ăn cái này, tự mình nuốt, lại đổi bốc
đậu phộng đến bóc vỏ.
Ở đây, mọi người ăn vỏ trái cây, vỏ hạt dưa đều tiện tay ném xuống đất,
đợi khách nhân đi lại quét thành một đống, dùng ki hốt rác hốt đổ đi.
Đám trẻ cũng học theo, tùy tay ném vỏ rác, vứt đầy trên giường La Hán.
Đỗ Quyên đau lòng miếng da hổ kia, thầm nghĩ dù cha ngươi là thợ săn,
cũng không chịu nổi ngươi hư hỏng đạp như vậy. Ngươi cho là lão hổ dễ đối
phó như mèo sao?
Nàng quyết định muốn sửa thói xấu này của bọn họ, nên nhặt vỏ đậu
phộng vỏ hạt dẻ ném xuống đất, lại kéo Lâm Xuân cũng nhặt, vừa cản Cửu
Nhi ném vỏ đậu phộng trên giường, còn vỗ nhẹ vào tay hắn, chu môi làm
biểu tình không thích.
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Lâm nãi nãi luôn ở bên cạnh trông coi đám trẻ, sớm bị hành động của
nàng làm cho sợ ngây người.
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Chương 62
Hạnh Phúc Cả Đời

 

M

ột lần thấy Lâm gia gia nhìn về phía bên này, nàng lặng lẽ chỉ chỉ

vào Đỗ Quyên.
Lâm gia gia cũng âm thầm ngưng thần nhìn lại.
Thấy Đỗ Quyên bày rất nhiều kiểu chơi cho đám nhỏ, còn phối hợp hoà
giải bọn họ cãi nhau, không cho bọn họ đem vỏ rác trên giường, cũng há hốc
miệng ngạc nhiên.
Hai lão nhân tinh sống gần trăm năm vừa mê hoặc vừa khiếp sợ.
Đúng lúc này, Đỗ Quyên thấy một đứa bé khoảng một tuổi đang chơi,
bỗng nhiên không động đậy, phảng phất như đang tập trung lực chú ý nghe
cái gì.
Nàng giật mình, tình hình này quá quen thuộc!
Ánh mắt dời xuống, quả nhiên phát hiện tiểu tử này trần truồng không
mặc tã, tiểu tước nhi dang phun nước ra ngoài.
Nàng quát to một tiếng, nắm một mảnh vải bên cạnh chận lại.
Bị nàng gọi như vậy, lại bị đè, đứa bé đang tiểu tiện bị doạ sợ đến mức
nhịn tiểu, ngạc nhiên nhìn Đỗ Quyên, lại cúi đầu nhìn mảnh vải ngay ở đũng
quần của mình, "oa oa" khóc lên.
Đỗ Quyên thầm nghĩ, ngươi còn không biết xấu hổ khóc. Nếu đi tiểu tưới
trên tấm da hổ thì phải làm sao đây? Người làm nương cũng thật là, đứa nhỏ
nhỏ như vậy, sao có thể không mặc tã chứ!
Lâm Xuân vội kéo tay Đỗ Quyên ra, phòng bị nhìn đứa bé kia.
Cửu Nhi sầm mặt quát: "Quỷ khóc nhè! Đừng khóc!"
Bọn họ không biết đã xảy ra chuyện gì.
Lâm nãi nãi cũng không thấy rõ Đỗ Quyên làm cái gì, bởi vậy tiến lên kéo
mảnh vải ra nhìn, phía trên có dấu vết bị ướt, nói: "Yêu, đã tiểu rồi!"
Nàng kinh dị liếc mắt nhìn Đỗ Quyên, vội ôm lấy đứa bé xuống giường
đưa đi tiểu.
Nghe tiếng khóc, hai phụ nữ đang nấu cơm trưa trong phòng bếp đi ra.
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Lâm lý chính nhìn một trong hai người quát: "Nhà Lão Ngũ, ngươi bị mê
sảng hả? Bát Cân cũng không mặc tã, làm ướt tẩm da hổ của nãi nãi ngươi thì
sao?"
Một phụ nữ xấu hổ cười tiến lên phía trước nói: "Ta có mang theo tã đến.
Lúc nãy hắn không chịu mặc, ta định đợi một lát sẽ dỗ hắn. Nào ngờ vội vã
nên quên."
Nói xong, tìm tã khắp giường.
Cửu Nhi dùng hai ngón tay kẹp miếng vải Đỗ Quyên dùng để chặn đứa bé
kia lại, nói: "Ngũ thẩm, là cái này?"
Nàng cười nói: "Ái dà, chính là cái này!"
Lâm nãi nãi đã trở lại, trả Bát Cân lại cho nàng thu thập, rồi kể lại hành
động của Đỗ Quyên ngăn Bát Cân đi tiểu lại. Mọi người nghe xong kinh ngạc
và cười.
Vợ Đại Mãnh cũng đi ra, ở thắt lưng còn đeo tạp dề, mừng rỡ ôm lấy Đỗ
Quyên, hung hăng hôn một cái trên khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, nói:
"Khuê nữ của ta rất thông minh."
Cửu Nhi đứng ở trên giường hô to: "Nương, cho ta hôn một cái! Ta cũng
muốn hôn một cái!"
Đỗ Quyên nghe xong nhất thời sụp mặt, dúi đầu vào ngực mẹ nuôi.
Mọi người đều cười ồ vui vẻ.
Náo loạn một phen, mẹ nuôi nói cơm đã sẵn sàng, kêu người thu thập bàn
dọn cơm. Mọi người đều bận rộn, Đỗ Quyên lại bị vứt xuống giường La Hán.
Nàng chợt thấy mót tiểu, vội nhìn Hoàng Tước Nhi "Hu, hu" kêu lên.
Hoàng Tước Nhi luôn ở bên giường, vừa sưởi ấm ăn hạt dưa, vừa nghe
Thủy Tú và mấy bé gái nói chuyện. Có khi nhìn sang muội muội, thấy nàng
không có việc gì mới lại quay đầu nghe người ta nói cười.
Lúc này nàng nghe tiếng kêu, vội vàng đứng dậy nhìn quanh, tìm người
đưa muội muội đi tiểu.
Lâm nãi nãi thấy hỏi: "Tước Nhi, làm sao vậy?"
Hoàng Tước Nhi vội chỉ vào Đỗ Quyên nói: "Muội muội muốn đi tiểu."
Lâm nãi nãi kinh ngạc nói: "Sao ngươi biết được nàng muốn đi tiểu?"
Hoàng Tước Nhi nói: "Muội muội gọi như vậy là muốn đi tiểu."
Kỳ thật, Đỗ Quyên muốn nói "xuỵt xuỵt", nhưng không nói rõ được nên
biến thành "vụt vụt". Sau vài lần Hoàng Tước Nhi có kinh nghiệm, từ đó
nàng vừa gọi như vậy là biết nàng muốn đi tiểu hoặc là đi cầu. Bởi vì nàng
còn quá nhỏ, không dám ôm muội muội đi tiểu.
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Vợ Đại Mãnh cũng nghe thấy được, vội bước tới thất kinh hỏi: "Đậu
Quyên không đi tiểu vào tã sao? Buổi tối cũng không đái dầm? Còn bỏ tã?"
Hoàng Tước Nhi đầy tự hào nói: "Buổi tối thì kêu to một hồi. Ban ngày
muội muội chưa bao giờ đi tiểu vào tã, biết kêu người. Không cần giặt tã."
Túi tã chỉ để ngừa vạn nhất mà thôi.
Vợ Đại Mãnh nhìn tiểu nhi tử vỗ tay nói: "Cửu Nhi, ngươi nghe thấy
chưa? Ngươi đã ba tuổi còn đái dầm. Muội muội nhỏ như vậy đi tiểu đã biết
kêu người." Vừa nói vừa tới ôm Đỗ Quyên, "Ta ôm nàng đi ra ngoài."
Cửu Nhi nhất thời đỏ mặt, cả giận: "Tối qua ta không tiểu!"
Lâm Xuân cười hì hì nhìn đường ca nói: "Ta không đái dầm."
Cửu Nhi cứng miệng không nói lời nào, rõ ràng là không đủ lòng tin.
Tối qua hắn không đái dầm, nhưng tối hôm trước, tối hôm trước trước
nữa, hắn đều đái dầm, bởi vậy không dám cùng Lâm Xuân so.
Lâm nãi nãi ở bên cạnh ngăn vợ Đại Mãnh lại nói: "Sao ra bên ngoài chứ?
Bên ngoài lạnh như vậy sẽ đông lạnh đứa bé. Ngươi bận ngươi cứ đi, ta đưa
đi."
Nói xong xuống giường, ôm lấy Đỗ Quyên run rẩy đi ra phía sau.
Cửu Nhi và Lâm Xuân đều muốn đi theo.
Lâm nãi nãi nhìn 2 đứa chắt trai, mỉm cười nói: "Đỗ Quyên là con gái, các
ngươi là con trai, lúc đi tiểu không thể nhìn."
Hai bé trai nhìn nhau, lần đầu suy tư vấn đề nam nữ hữu biệt.
Đỗ Quyên nghe xong buồn bực cười.
Lâm nãi nãi một đường cúi đầu chăm chú nhìn nàng, đi vào căn phòng
phía sau, là một gian phòng ngủ.
Đỗ Quyên lại nhìn thẳng mắt: bộ giường rộng lớn có hoa văn trang trí
phức tạp, phong phú kiểu cổ xưa; Còn có các loại thùng, đều mang phong vị
cổ xưa. Nàng gần như có thể khẳng định, đây là phòng của Lâm gia gia và
Lâm nãi nãi.
Lâm nãi nãi ôm nàng đi vào hành lang được vây kín phía sau bộ giường,
nơi đó có cái bồn cầu. Lão nhân gia khom lưng giở nắp bồn cầu lên, nâng hai
chân Đỗ Quyên lên, đưa cái mông nhỏ của nàng nhắm ngay bồn cầu, miệng
"xuỵt xuỵt".
Đỗ Quyên vừa đi tiểu, vừa quay đầu nhìn cái giường, trong lòng tràn đầy
hâm mộ.
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Không biết Lâm nãi nãi có cảm nhận được sự hạnh phúc của mình không,
nhưng Đỗ Quyên cảm thấy nàng ở trong núi sâu cả đời bình thản, không chỉ
con cháu cả sảnh đường, hơn nữa phúc thọ lâu dài, đáng giá!
Có nhiều người phú quý nhưng chưa chắc tiêu dao tự tại như nàng vậy.
Đợi Lý Đôn tới, nàng cũng muốn cuộc sống như vậy!
Tiểu xong, Lâm nãi nãi ôm nàng đi quanh phòng, tựa hồ biết nàng thích
xem gia cụ cổ. Như hiến vật quý vậy, đem thùng đều mở ra cho nàng xem.
Những đồ gia cụ kia, vẻ ngoài đại khí, nhưng những chi tiết đều khéo léo
tinh xảo. Ngăn kéo nhỏ, ngăn ngầm, mọi thứ đều có đường nét độc đáo, hợp
quy tắc có thể giấu một ít vật. Bên trong cũng quả thật có giấu rất nhiều vật
nhỏ, không thiếu châu ngọc bảo thạch.
Đỗ Quyên phát hiện, Lâm gia thật có tiền.
Không chỉ vì ở trong núi sâu, gõ đã đều không tốn tiền, lại có tay nghề gia
truyền, cho nên mới mua sắm chuẩn bị gia sản như vậy. Tài phú Lâm gia là
ẩn sâu.
Cũng đúng, vàng bạc trong núi là vô dụng.
Ở trước bàn trang điểm, Đỗ Quyên nhìn thấy vài cây lược gỗ trong ngăn
kéo, đặc biệt khéo léo, liền ghé sát vào nhìn kỹ.
Lâm nãi nãi lập tức cầm lấy một cây lược đưa cho nàng.
Nàng quan sát phát hiện cô gái nhỏ này không thèm để ý những thứ khác,
duy chỉ có hứng thú với đồ bằng gỗ, thạch điêu gì đó, "Lược này là lúc thái
gia gia còn trẻ, học thợ mộc mới xuất sư làm riêng cho thái nãi nãi. Thái nãi
nãi dùng hơn tám mươi năm. Hôm nay đưa cho ngươi."
Nàng cười thập phần hòa ái hiền lành.
Đỗ Quyên vội đẩy ra, trên mặt hiện ra vẻ ngượng ngùng.
Lược này tương đương vật đính ước của lão thái thái, sao nàng có thể
nhận?
Hối hận không nên nhìn chằm chằm nó, bị lão nhân tinh nhìn ra tâm tư.
Lâm nãi nãi cảm thấy vô cùng thú vị, nhỏ giọng nói với nàng: "Ngươi
không phải là khuê nữ của cháu dâu ta sao? Thái nãi nãi cho ngươi cái này,
cũng là nên. Ta đỡ phải tìm thứ khác."
Nói xong, cứng rắn nhét vào trong áo nhỏ của Đỗ Quyên.
Đỗ Quyên không dám quá chống đẩy, vì lúc nãy quả thật nàng biểu hiện
sự thích thú rõ rệt, nếu như cố chống đẩy, người ta sẽ ngạc nhiên.
Một đứa bé còn bú sữa mà có tâm tư như vậy, không kỳ quái sao?
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Bên ngoài, mẹ nuôi kêu ăn cơm, Lâm nãi nãi mới đóng gương, ôm Đỗ
Quyên đi ra ngoài.
Người Lâm gia đông đúc, cơm buổi trưa ước chừng bày bốn bàn lớn.
Nam nhân hai bàn, nữ nhân một bàn, con nít một bàn, đều chen lấn nhau
ngồi.
Rau quả tự nhiên không cần so, gần như trong núi này có thể có. Nhưng
có thể ăn đặc sản món ăn thôn quê thì có thể thấy trên bàn cơm ở đây.
Vợ Đại Đầu lấy canh thịt trộn cơm muốn đút Lâm Xuân và Đỗ Quyên.
Lâm nãi nãi cản lại nói: "Để Đỗ Quyên ăn cùng ta. Đừng đút tùm lum thứ
cho nàng. Đứa bé quá nhỏ, chịu không nổi."
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Chương 63
Trong Ổ Gà Bay Ra Kim Phượng Hoàng

 

Đ

ang nói chuyện, có một phụ nữ bưng tới một chiếc bàn thấp, đặt trên

giường La Hán, vợ Đại Mãnh vợ liền bày đồ ăn lên trên.
Cơm là cháo được nấu đặc sệt thơm nồng; bốn chén nhỏ thức ăn chay:
một chén măng trúc, một chén măng hấp, một chén bạch ngọc đậu hủ, một
chén củ cải trắng hầm.
Dọn xong, các cháu dâu mới ắn cơm.
Lúc này Lâm gia gia cũng đi tới, cùng Lâm nãi nãi ngồi hai bên cái bàn
thấp.
Cuối cùng Đỗ Quyên biết vì sao lão nhân gia trường thọ như vậy.
Trên bàn đủ loại thịt, bọn họ chỉ ăn cái này, thật đúng là thanh đạm quả
dục.
Lâm nãi nãi múc một chén nhỏ cháo tự mình đút cho Đỗ Quyên.
Đỗ Quyên ăn vào miệng mới phát hiện, gạo này thật thơm.
Ân, ăn ngon!
Lâm gia gia vừa ăn, vừa cười híp mắt nhìn Đỗ Quyên.
Chẳng biết tại sao, Đỗ Quyên bị hắn nhìn trong lòng có chút sợ hãi.
Mặt hắn đầy nếp nhăn, mí mắt sụp xuống khiến cho hai mắt thành một
khe hở. Trong kẽ hở kia lộ ra ánh sáng không đục ngầu mà thực ôn nhuận
trong trẻo. Răng rơi không ít, môi có chút móm, đây cũng là lý do hắn ăn
cháo.
Thấy Đỗ Quyên đề phòng nhìn hắn, lão nhân tinh cười hỏi: "Ăn ngon
không?"
Đỗ Quyên đâu dám gật đầu, triển khai một khuôn mặt tươi cười với hắn.
Lâm gia gia và Lâm nãi nãi nhìn nhau, ý vị thâm trường cười.
Su khi Lâm gia ăn cơm trưa xong, lại chơi một chút thẳng đến lúc ăn cơm
tối, một nhà Lâm Đại Đầu mới cáo từ.
Khi đi, Cửu Nhi không nỡ rời Lâm Xuân và Đỗ Quyên, nháo không cho
đi.
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Mọi người khuyên can mãi, bảo ngày mai sẽ đến nhà Đại Đầu thúc mới dỗ
được hắn.
Cửu Nhi đưa không ít đồ chơi của mình cho Đỗ Quyên, trong đó có bộ
bàn nhỏ kia.
Đỗ Quyên rất không có tiết tháo nhận, lý do là không thể tổn thương hữu
ái chi tâm (lòng yêu thương) hồn nhiên của trẻ con. Về phần nhân tình này,
nàng cảm thấy, chờ nàng lớn lên một chút, nhất định có thể làm ra món gì đó
mà Cửu Nhi chưa thấy qua cho hắn.
Mẹ nuôi cho Đỗ Quyên hai bộ xiêm y cùng một ít đường và điểm tâm.
Một bộ là áo da cáo nhỏ màu phấn hồng bên trong lót lụa đỏ, mũ trùm
đầu, phía dưới là quần cùng màu. Một bộ khác là gấm đoàn phúc màu đỏ
sậm, cũng là lông cáo hồng.
Da lông là của Nhậm Tam Hòa săn năm trước, tổng cộng ba con cáo đỏ,
một đầu gấu trắng. da lông và thịt đều đưa cho nhà Lâm Đại Mãnh. Hắn cố ý
ủy thác vợ Đại Mãnh làm cho Đỗ Quyên hai kiện áo khoác, ám chỉ nói nếu
giao cho Phùng thị, sợ là không giữ lại được.
Vợ Đại Mãnh lấy hai mảnh vải tốt may lót, làm hai bộ xiêm y.
Đỗ Quyên không vui vẻ, âm thầm kêu khổ: xiêm y này quá đập vào mắt
người ta!
Lâm gia có tiền mà còn khiêm tốn như thế, cũng không có mặc lăng la tơ
lụa. Hoàng gia nghèo khó như vậy, nàng lại ăn mặc rực rỡ là biết sẽ chọc
phiền toái.
Nhưng là, mẹ nuôi trực tiếp giao cho vợ Đại Đầu, nàng cũng không có
biện pháp nào.
Nàng không biết, Lâm gia không cố ý khiêm tốn, mà là không cần thiết.
Lâm gia không có nô bộc. Nam nữ đều làm việc, nếu mặc như thế làm sao
làm việc được? Cho nên, đàn ông Lâm gia chỉ mặc vải thô; đàn bà tốt hơn
một chút một chút, ngày lễ ngày tết hoặc thăm người thân thì cũng có mấy
kiện xiêm y bằng lụa màu sang; con nít chạy loạn khắp nơi, ăn mặc giống
như những đứa trẻ khác trong thôn.
Dùng cẩm đoàn phúc làm quần áo cho Đỗ Quyên, thật ra là mua cho hai
lão nhân vào dịp mừng đại thọ 90 của Lâm nãi nãi. Thừa chút đầu vải, Đại
Mãnh vợ nhận lễ trọng của Nhậm Tam Hòa, hơn nữa nàng cũng thích Đỗ
Quyên, nên làm cho nàng.
Về nhà, Phùng Thị nhìn thấy xiêm y thật giật mình nhưng không tỏ vẻ gì.
Vợ Đại Mãnh đưa, bà bà có thèm cũng không dám lấy.
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Mấy ngày kế tiếp, người trong thôn chúc tết lẫn nhau. Có người ra ngoài
ăn một hai bữa cơm, cũng mời người ta tới ăn cơm.
Phùng Thị và Hoàng Tước Nhi không đi ra ngoài, đều để Hoàng Lão Thực
đi.
Không sao cả, thức ăn mừng năm mới phong phú hơn bình thường, bởi
vậy Hoàng Tước Nhi thập phần vui sướng. Lúc mặt trời lên, nàng mang một
cái ghế ra, cùng Phùng Thị ngồi bên ngoài phơi nắng, vừa chơi đùa với Đỗ
Quyên.
Thấy tiếng cười của hai khuê nữ không ngừng, Phùng Thị cũng ôn nhu rất
nhiều. Rảnh rỗi thì cầm lược giúp Hoàng Tước Nhi chải đầu, dùng vải thừa
thắt cái nơ con bướm.
Lúc này, vợ Đại Đầu sẽ mang Lâm Xuân tới giúp vui.
Thu Sinh và Hạ Sinh cả ngày đi chơi với các tiểu tử khác trong thôn.
Không đến giờ cơm, tuyệt sẽ không trở về.
Bất tri bất giác, tuyết đã tan hết. Thời tiết đẹp trời, nhiệt độ tăng lên.
Phùng Thị quyết định mùng tám mời cha mẹ nuôi của Đỗ Quyên và cả
nhà Lâm Đại Đầu tới ăn cơm. Bởi vì Nhậm Tam Hòa thân với hai nhà bọn họ
nên cũng được mời tới.
Ai ngờ sau khi tuyết tan, đường núi thông, Hoàng Lão Thực và Hoàng lão
Nhị đi thôn Cây Lê Câu một chuyến, tới chúc tết nhà mẹ đẻ Hoàng đại nương
và nhạc gia (nhà vợ) Hoàng lão Nhị. Khi trở về dẫn theo rất nhiều thân thích.
Phùng Thị bị gọi đến hỗ trợ nấu cơm.
Đây là trách nhiệm của con dâu trốn không thoát.
Hoàng đại nương nghe Phùng Thị nói ngày mai thỉnh Nhậm Tam Hòa ăn
cơm, vội nói: "Chúng ta mời chung luôn. Dù sao cũng vội một ngày, còn bớt
việc cho ngươi, không cần phí tâm chuẩn bị đồ ăn khác."
Thật ra đây là biện pháp tốt, nhưng Phùng Thị vẫn cảm thấy khó xử, sợ
người quá nhiều không thể hiện thành tâm. Như cha mẹ nuôi của Đỗ Quyên,
làm xiêm y tốt như vậy cho khuê nữ, thì nhất định phải thỉnh riêng.
Hoàng đại nương nghe xong mất hứng nói: "Thỉnh cha mẹ nuôi của Đỗ
Quyên ăn cơm, chúng ta là gia gia nãi nãi không có mặt là thể hiện thành tâm
hả? Chúng ta đi rồi mặc kệ mợ ngươi bọn họ ở nhà? Chỉa ra mời hai lần, nhà
ngươi có nhiều thịt hay là tại sao?"
Phùng Thị ngẫm lại cũng đúng, chỉ phải nghe theo.
Trở về âm thầm đếm xem có bao nhiêu khách, tính toán nên chuẩn bị bao
nhiêu đồ ăn, bao nhiêu thịt bao nhiêu rau, làm món gì; lại cần nấu trước món
hầm, chờ đến ngày mai càng ngon miệng, làm việc sẽ thêm gọn gang. Bận
rộn đến quá nửa đêm mới ngủ.
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Ngày hôm sau, vợ Đại Đầu ăn điểm tâm xong liền đến hỗ trợ. Nhị thẩm
Phượng Cô cũng tới, Phùng Thị mới phát giác được người rất đông.
Mặt trời lên cao, Hoàng lão cha và Hoàng đại nương dẫn theo nhà mẹ đẻ
Hoàng đại nương, trùng trùng điệp điệp một đoàn tới cửa.
Các nam nhân được mời vào nhà chính ngồi. Các nữ nhân tụ tập trong
viện phơi nắng, hai tỷ muội Đỗ Quyên và Hoàng Tước Nhi liền bị một đám
phụ nữ vây lại.
Các thân thích theo thường lệ đem con chủ nhà khen một phen.
Nhưng Hoàng Tước Nhi rất sợ người lạ, ngay cả đầu cũng không dám
ngẩng lên, đành phải khen nàng nhã nhặn bổn phận, lại khen không ra chuyện
khác. Đỗ Quyên lại bất đồng. Người nhìn nàng, nàng cũng nhìn người, vừa
nhìn vừa cười, cười rất tươi làm cho mọi người cũng tràn đầy vui mừng. Già
trẻ lớn bé không ai không thích.
Tai Hoàng đại nương nghe đầy lời tán thưởng, lại không cao hứng bằng
lúc trước.
Lúc trước, mỗi khi người ta hỏi tới tình hình nhà lão Đại, nàng thực lòng
khen ngợi Đỗ Quyên. Đại nhi tử Lão Thực không có tiền đồ, lại không có con
trai, con dâu cũng không hiền lành, Hoàng Tước Nhi không lanh lợi, duy nhất
có thể cùng người khoe khoang chính là tiểu chất nữ Đỗ Quyên. Cả thôn
không ai không khen, cho nên nàng dùng Đỗ Quyên làm mặt mũi.
Nhưng vừa nhìn thấy trên người Đỗ Quyên là áo da nhỏ và quần bằng
gấm đoàn phúc, giày đầu hổ, là không thư thản.
Sa tanh như vậy, đừng nói đến mặc, ngay cả thấy cũng hiếm. Nàng thấy
chỉ một lần là tại thọ yến của Lâm nãi nãi, nhìn thấy Lâm gia gia và Lâm nãi
nãi mặc.
Đỗ Quyên mặc, căn bản không khác người, giống phúc tiểu đồng vui vẻ.
Nàng biết là mẹ nuôi Đỗ Quyên đưa.
Hỏi Hoàng Tước Nhi, quả nhiên là như vậy, còn đưa hai bộ.
Nàng nhìn, Hoàng Tước Nhi cao hơn Tiểu Bảo, vô vàn tiếc hận.
Dù lấy được xiêm y, Tiểu Bảo cũng không thể mặc.
Thấy mọi người vây quanh Đỗ Quyên đầy mặt hiếm lạ, khen không dứt
miệng, Hoàng đại nương không được tự nhiên.
Đứa bé trong suốt mềm mại, sắc mặt trắng hồng như hoa như phấn.
Dung mạo như vậy cùng với bộ xiêm y kia, nàng lại không sợ người, cử
chỉ rất hào phóng, nụ cười trên mặt chưa từng gián đoạn cho dù là không
cười, khóe miệng cũng như cười như có như không; cũng không going những
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đứa trẻ bình thường khác tinh nghịch quào loạn, người nàng luôn sạch sẽ,
mọi thứ đều tốt, sao cảm giác không giống người của Hoàng gia?
Chuyển mắt tới những đứa cháu khác: Hoàng Tước Nhi thì không nói,
nàng cảm thấy đứa cháu này không lên được mặt bàn. Đại Nữu tuy quy củ
văn tĩnh nhưng không có gì xuất sắc. Tiểu Bảo linh hoạt thông minh hơn đây
là nàng tự cho là thế, nhưng so với Đỗ Quyên thì vẫn còn kém một chút.
Nàng càng nhìn càng không thoải mái, có cảm giác "trong ổ gà bay ra kim
phượng hoàng" .
Đây là cháu gái của nàng, nàng nghĩ không ra lý do không thoải mái, chỉ
có thể cười gượng.
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Chương 64
Ý Không Ở Trong Lời

 

Đ

ỗ Quyên đang được một tiểu cô nương mười lăm mười sáu tuổi ôm,

nghe người ta gọi nàng là Vinh Tử, là cháu gái bên nhà mẹ đẻ của nãi nãi.
Bên cạnh còn có một tiểu cô nương cũng cỡ tuổi đó, tên Ngọc Trân, là chất
nữ nhà nhị thẩm.
Hai tiểu cô nương thập phần hiếm lạ Đỗ Quyên, không ngừng đùa nàng
cười.
Đỗ Quyên thấy các nàng làm ra đủ loại biểu tình động tác, bộ dáng thực
hoạt bát, quả nhiên cười, thật là bị chọc cười.
Không có biện pháp, nhìn thấy người ta ra sức biểu diễn như vậy, nàng
đích thực buồn cười.
Hai tiểu cô nương bộ dạng đều thật thủy linh.
Khí hậu trong núi thích hợp, đặc biệt dưỡng người, hơn nữa khuê nữ chờ
gả cần được nuông chiều, bình thường ở nhà chỉ làm chút gia vụ, rất it xuống
ruộng làm việc nhà nông, bởi vậy đại đa số cũng không tệ.
Vinh Tử hâm mộ nhìn Ngọc Trân nói: "Nhìn mặt Đỗ Quyên này, trắng
hồng."
Đang nói, một đám người từ bên ngoài tiến vào, là bọn người Lâm Đại
Đầu và Lâm Đại Mãnh tới.
Thật xa mẹ nuôi đã kêu "Đậu Quyên", Đỗ Quyên vội hướng nàng phất
tay.
Mặt mày vợ Đại Mãnh lập tức hớn hở, đối với Hoàng đại nương nói: "Đại
nương, xem tôn nữ của ngươi thật lanh lợi, mới thấy vài lần đã nhận được ta."
Nàng vốn muốn tiến lên ôm Đỗ Quyên, thấy trong sân ngồi rất nhiều phụ
nữ và cô nương, vội thỉnh Hoàng đại nương dẫn kiến, thập phần bận rộn.
Hoàng lão cha, Hoàng Lão Thực đều sôi nổi ra ngoài đón khách.
Mọi người hàn huyên khách sáo, lớn tiếng vấn an, chúc tết chúc mừng, tân
khách tụ tập náo nhiệt tràn ngập hương vị năm mới.
Vinh Tử và Ngọc Trân bỗng nhiên bắt đầu khẩn trương, vụng trộm đánh
giá người tới.
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Liếc mắt nhìn thấy Nhậm Tam Hòa, nhất thời vừa thẹn vừa mừng, muốn
nhìn lại không dám nhìn.
Phân tâm liền quên trên tay còn ôm một đứa bé, tay buông xuống.
Đỗ Quyên phát hiện, sợ tới mức thét chói tai, hai tay đều níu vạt áo trước
ngực nàng.
Nghe tiếng thét, hơn nữa ngực bị tập kích, Vinh Tử hoảng sợ càng luống
cuống, thiếu chút nữa vứt Đỗ Quyên xuống. May mắn Ngọc Trân nhìn thấy,
ở một bên nâng, mới miễn gây thành thảm hoạ.
Nhậm Tam Hòa đang cùng mọi người vào phòng, nghe tiếng kêu của Đỗ
Quyên, lập tức quay đầu nhìn sang.
Thấy tình hình như vậy, hồn phách như bay lên trời, dưới chân vừa động
muốn bay tới. Cũng may có Ngọc Trân kế bên đỡ, trái tim mới trở xuống
lồng ngực.
Lâm Đại Mãnh không thấy hắn đuổi kịp, quay đầu hỏi: "Nhậm huynh
đệ?"
Nhậm Tam Hòa vội đáp: "Tới." nhưng vẫn như cũ nhìn chằm chằm Vinh
Tử.
Vinh Tử không dễ dàng ôm ổn Đỗ Quyên, vừa định thần lại bị hắn nhìn
như vậy, tâm lại "bang bang" nhảy, không tự chủ ôm Đỗ Quyên thật chặt vào
ngực.
Đỗ Quyên bị nàng ôm đến bực mình, theo tầm mắt xấu hổ của nàng nhìn
qua, lập tức tìm được tên đầu sỏ gây chuyện soái ca Nhậm Tam Hòa!
Nhất thời, nàng thầm kêu rên: "Họa thủy nha!"
Bên kia, Hoàng lão cha thấy Nhậm Tam Hòa nhìn chằm chằm Vinh Tử,
trong lòng vừa động, nhớ tới tâm tư bà già muốn kết thân với Nhậm Tam
Hòa, liền ngừng chân cười nhìn Lâm Đại Mãnh nói: "Chúng ta ngồi ở bên
ngoài đi. Bên ngoài có nắng, phơi ấm áp."
Lâm Đại Mãnh sảng khoái gật đầu.
Đầu xuân, ngồi ở bên ngoài quả thật rất thoải mái.
Vì thế, Hoàng lão cha ra lện cho 2 người con trai khiêng bàn ra, trà quả
cũng bưng ra.
Như vậy, nam nữ đều tụ tập ở trong sân, phân ra hai bên uống trà, ăn trái
cây, nói giỡn.
Nhậm Tam Hòa cũng cảm thấy ở bên ngoài rất tốt, nhân tiện nhìn Đỗ
Quyên.
Lúc này, Hoàng Tước Nhi đi đến bên người Vinh Tử, muốn ôm Đỗ Quyên
đi ra ngoài chơi.
www.vuilen.com
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Vừa rồi nàng cũng nhìn thấy Vinh Tử suýt chút làm rớt muội muội, cho
nên không yên lòng.
Vinh Tử lại không cho, nói nàng còn nhỏ ôm không nổi muội muội.
Nàng quả thật cảm thấy Hoàng Tước Nhi ôm không nổi. Thứ hai Nhậm
Tam Hòa thường nhìn về bên này, nàng có chút tâm hoảng ý loạn chân tay
luống cuống. Ôm Đỗ Quyên cũng tính có cái dựa vào, có thể cùng Ngọc Trân
làm bộ như dỗ em bé, nói giỡn che đậy sự bối rối, thực dụng tiện lợi. Nếu
trên tay không có Đỗ Quyên, nàng thật không biết tay chân nên để đâu.
Ngọc Trân và nàng có cùng tâm tư.
Hoàng Tước Nhi không lấy muội muội lại được, đành phải thôi.
Kiếp trước Đỗ Quyên đã hơn hai mươi tuổi, đã có tình yêu cuồng nhiệt,
nàng lại dạy học sinh trung học. Hai bé gái này ở kiếp trước nhiều lắm là học
lớp tám, đang tuổi dậy thì, sao nàng nhìn không ra ý đồ của các nàng chứ?
Vì thế, nàng đành phải làm bia đỡ đạn cho hai tiểu cô nương.
Vinh Tử "do ôm Đỗ Quyên che nửa mặt", lúc nãy vẫn chơi đùa với Ngọc
Trân, nhưng bây giờ hiển nhiên đã "thân ở doanh Tào lòng tại Hán". Hai
người thường len lén liếc nhìn Nhậm Tam Hòa, câu được câu không hỏi
Hoàng Tước Nhi tình hình của hắn.
Nhưng Hoàng Tước Nhi trừ bỏ biết Nhậm thúc đi săn, cái khác một mực
không biết.
Bất quá điều này cũng đủ.
Hoàng đại nương bên kia, bởi vì vợ Đại Mãnh vợ hỏi Vinh Tử và Ngọc
Trân là khuê nữ nhà ai, khen các nàng xinh xắn lại văn tĩnh, nàng vội vàng trả
lời.
Biết Nhậm Tam Hòa thân với Lâm Đại Mãnh, hy vọng nàng có thể trước
mặt hắn nói hai câu lời hay, cho nên nói: "Đừng xem các nàng tuổi còn nhỏ,
châm tuyến cùng bếp núc đều làm được, làm việc nhà giỏi nhất, lại hiểu
chuyện biết lễ, rất tỉ mỉ."
Tẩu tử nhà mẹ đẻ nàng thấy nàng gộp chung Vinh Tử và Ngọc Trân vào
nói, ngại nàng không thể nói thấu đáo.
Không dễ dàng chờ nàng nói xong, vội tiếp lời: "Vinh Tử nhà ta việc gì
cũng biết làm. Nàng nhỏ nhất trong nhà, chúng ta đều thương nàng, nhưng
nàng cũng không nuông chiều bản thân. Người ta đều nói cô tẩu khó xử, nhà
ta con dâu cả còn thích người em gái chồng này, đối đãi với nàng như thân
muội muội (em gái ruột). Tháng giêng này về nhà mẹ đẻ, nhất định muốn dẫn
nàng đi theo. Là cô nãi nãi nàng cho người đi đón mới đến đây."
Vừa lớn tiếng nói xong vừa lơ đãng quét mắt nhìn nam nhân bàn bên kia.
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Vợ Đại Mãnh là người lanh lợi, nghe được vài câu lập tức hiểu ý đồ chân
chính của Hoàng đại nương hôm nay mang thân thích đến nhà con trai cả.
Nàng cười thầm, nghĩ rằng việc này ta giúp đỡ không được. Ta còn muốn
đem muội tử nhà mẹ đẻ nói cho Nhậm huynh đệ nữa, mà người ta phải chịu
làm mai mới được.
Ngồi một hồi, nàng liền đứng dậy muốn đi phòng bếp hỗ trợ, lảng tránh
vấn đề.
Hoàng đại nương vội vàng kéo nàng lại nói: "Để cho chị em dâu các nàng
đi làm việc. Ngươi là mẹ nuôi của Đỗ Quyên, hôm nay đặc biệt mời ngươi,
sao có thể để ngươi đi phòng bếp thu xếp chứ! Lát nữa làm dơ xiêm y không
tốt."
Vợ Đại Mãnh cười nói: "Xem đại nương nói kìa! Là kết nghĩa, vậy ta
cùng nương Quyên Nhi không phải như tỷ muội. Tới đây còn đem mình làm
khách, đó không phải là khách khí sao! Hôm nay đại mợ bọn họ mới là
khách. Đại nương ngồi tiếp đón, để tiểu bối chúng ta nấu cơm."
Nói xong, vén tay áo lên khí thế mười phần vào phòng bếp.
Hoàng đại nương tươi cười đối với tẩu tử nói: "Mẹ nuôi Quyên Nhi là
người sảng khoái!"
Mọi người đều gật đầu khen không dứt miệng.
Lúc này, Phùng Thị đứng ở cửa phòng bếp kêu: "Tước Nhi, tới giúp ta bóc
tỏi."
Hoàng Tước Nhi vội vàng đứng dậy đi.
Đỗ Quyên đang nghe những người lớn nhàn thoại, Thu Sinh và mấy đứa
trẻ vọt vào viện.
Cửu Nhi và Lâm Xuân vừa đi vào đã hét to một tiếng "Đỗ Quyên" rồi
nhào tới. Thu Sinh, Hạ Sinh cùng Tiểu Bảo và những tiểu thân thích chơi với
nhau.
Ngay lúc này, Đỗ Quyên bỗng nhiên kêu lên "vụt vụt".
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Chương 65
Thỉ (Phân) Ai Không Thúi?

 

N

hưng "tiếng lóng" này của nàng trừ bỏ Hoàng Tước Nhi có thể chuẩn

xác phân biệt, ngay cả Phùng Thị cũng nghe không ra.
À, còn có một người, đó chính là tiểu Lâm Xuân.
Trước mắt, Hoàng Tước Nhi không ở bên cạnh, Vinh Tử không biết nàng
muốn làm cái gì, còn tưởng rằng nàng ngồi lâu không kiên nhẫn, hoặc là nhìn
thấy Lâm Xuân và Cửu Nhi chạy khắp nơi tâm ngứa nên tức giận.
Thế này mới đúng mới giống tiểu oa nhi.
Hỗi nãy Hoàng Tước Nhi còn nói muội muội chưa bao giờ khóc, điều này
sao có thể.
Vì thế Vinh Tử đứng lên, vừa đi qua đi lại, vừa run run cánh tay, miệng
"nga nga" dụ dỗ tiểu Đỗ Quyên. Đồng thời trái tim lại run lên, bởi vì nàng
cảm giác Nhậm Tam Hòa lại nhìn về bên này, tầm mắt nóng hừng hực.
Đỗ Quyên hô to: "Đừng run! Không nhịn nổi!"
Nàng quả thực khóc không ra nước mắt: nàng muốn đại tiện nha!
Tiểu Lâm Xuân thấy Đỗ Quyên khóc xẹp xẹp , miệng "vụt vụt" không
ngừng, vội đối với Vinh Tử nói: "Đưa đi tiểu! Đưa đi tiểu! Muội muội muốn
đi tiểu !"
Ngọc trân kinh ngạc hỏi: "Sao ngươi hiểu được?"
Lâm Xuân nói: "Muội muội kêu chính là muốn đi tiểu!"
Cửu Nhi đã kiến thức qua bản lãnh Đỗ Quyên, cũng giơ chân nói: "Đưa đi
tiểu! Đưa đi tiểu!"
Bộ dáng nóng nảy của hai đứa trẻ làm cho Vinh Tử và Ngọc Trân thất
thanh nở nụ cười.
Đỗ Quyên lại muốn khóc.
Vinh Tử vừa cười vừa sờ sờ dưới mông Đỗ Quyên, phát hiện có tã, yên
lòng. Đang muốn nói chuyện, bỗng nhiên ngửi thấy một mùi thối Đỗ Quyên
rốt cuộc không nín được nói đi là đi.
Cứ tưởng rằng Vinh Tử sẽ giúp nàng chùi đít, thay tã, ai ngờ nàng đánh
giá cao năng lực chịu đựng của tiểu cô nương, chỉ nghe nàng hét lên một
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tiếng "đi cầu", sau đó hai tay nâng Đỗ Quyên lên, cánh tay vươn ra thật xa,
bước nhanh đưa đến bên người Hoàng đại nương.
Nhóm phụ nữ cười ha hả.
Hoàng đại nương cười tiếp nhận Đỗ Quyên, làm cho nàng cong thân mình
úp mặt vào đùi mình, mở tã ra nhìn, đầy mông đều là hoàng ba ba.
Vinh Tử chỉ ngắm một cái, liền "ăn ăn" cười uốn người né tránh, dựa vào
bên người bà nội nàng, nhăn mặt bịt mũi nói: "Thật thối!"
Ngọc trân cũng che miệng cười trộm.
Lâm Xuân giận dữ, đối với Vinh Tử kêu lên: "Thỉ ngươi mới thối!"
Mọi người đồng loạt ngạc nhiên: thỉ ai không thúi?
Cửu Nhi cũng nói: "Đều tại ngươi! Ngu ngốc, không biết đưa đi tiểu!"
Hai đứa bé đứng tại bên người Hoàng đại nương, nhỏ giọng dỗ Đỗ Quyên.
Ở trong lòng bọn họ, đi cầu ra tã là thập phần mất mặt.
Trước mắt bọn họ, mục tiêu duy nhất của cuộc đời chính là tranh thủ
không đái dầm. Vì thế, buổi tối trước khi ngủ đều kinh hồn táng đảm, không
dám ngủ mê, nhưng sau đó luôn hồ đồ ngủ say. Trong lúc ngủ mơ khó tránh
khỏi "nước ngập kim sơn tự", ngày hôm sau dậy bị người cười nhạo, nản lòng
không thôi.
Vốn Đỗ Quyên muội muội không đái dầm, thế nhưng hôm nay trước mặt
nhiều người như vậy đi cầu trong tã, đây chính là chuyện "vô cùng nhục nhã"
!
Lâm Xuân suy bụng ta ra bụng người, vì Đỗ Quyên cảm thấy "thống khổ".
Hắn sinh khí nên nhìn Vinh Tử không vừa mắt, mắng nàng: "Ngu ngốc!
Không biết đưa đi tiểu."
Vinh Tử bị 2 đứa bé mắng, cảm thấy rất vô tội.
Nàng lại phát hiện Nhậm Tam Hòa nhìn nàng, vội thấp thỏm cúi đầu.
Nếu ánh mắt có thể giết người, Vinh Tử và Ngọc trân đã sớm chết.
Lâm Xuân gọi tiếng thứ nhất, Nhậm Tam Hòa đã nghe thấy, cũng nóng
vội.
Nhưng hắn không thể nhắc nhở Hoàng Lão Thực kêu vợ ra cho khuê nữ đi
tiểu.
Nếu hắn làm vậy, khẳng định mọi người sẽ cho rằng hắn điên rồi. Nhiều
nữ nhân ngồi bên kia như vậy, đâu cần nam nhân bận tâm việc này, huống chi
hắn còn là một "ngoại nam" không liên quan.
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Bởi vậy, hắn chỉ có thể thầm trách nha đầu nông thôn ôm Đỗ Quyên kia
quá xuẩn.
Sau khi Vinh Tử phát hiện Đỗ Quyên đại tiện, bộ dáng tránh như rắn rết
càng làm cho hắn giận dữ, hơn nữa hai tay nàng nâng Đỗ Quyên vươn ra thật
xa như vậy, hắn thấy rất là nguy hiểm nếu Đỗ Quyên rớt xuống đất thì sao?
Ánh mắt của hắn như đao nhìn chằm chằm Vinh Tử, tẩu tử Hoàng đại
nương cũng thấy được.
Cảm thấy ánh mắt hắn nhìn cháu gái mình quá "nóng bỏng", nhớ tới em
gái chồng nói về bản lĩnh của người này, cùng với diện mạo nhân phẩm,
trong lòng thực vui sướng.
Nàng ôm Vinh Tử vào trong ngực, đối với Hoàng đại nương đang giúp Đỗ
Quyên "Thiện hậu" cười nói: "Các nàng còn nhỏ, chưa từng trông trẻ, thấy
cái này còn không sợ tới mức chạy! Đợi tương lai thành thân nuôi con sẽ
không ngại thối nữa."
Vinh Tử nghe xong, xấu hổ đến vội vàng chuyển người đi, Ngọc Trân
cũng đỏ mặt.
Tẩu tử Hoàng đại nương nhìn Nhậm Tam Hòa, cố ý tiếp tục nói: "Tuy
rằng khuê nữ chúng ta tiểu gia tiểu hộ, không so được với thiên kim tiểu thư
nhà người có tiền, nhưng cũng là phủng ở lòng bàn tay lớn lên. Bất quá,
chuyện nên dạy dỗ cũng không lơ là. Mọi thứ đều dạy, chỉ là chuyện dưỡng
nhi dục nữ phải đợi nàng tự mình trải qua."
Chờ gả khuê nữ nhất định phải thể hiện Kim Quý.
Có thể làm tất nhiên tốt, nếu người nhà mẹ đẻ không coi trọng nàng, sai sử
nàng như trâu bò thì không hiện ra vẻ Kim Quý. Tốt nhất là mọi thứ có thể
làm, lại được cha mẹ cùng anh trai và chị dâu che chở nuông chiều mới hiển
Kim Quý (quý như vàng).
Về phần sau khi gả cho người làm lụng vất vả thế nào là một chuyện khác.
Cho nên, tẩu tử Hoàng đại nương cũng không cảm thấy hành động vừa rồi
của cháu gái có gì không ổn, thấy đây mới là bộ dáng của nữ nhi chưa gả, bởi
vậy đầy mặt sủng nịch ôm Vinh Tử vào trong ngực vuốt ve.
Hoàng đại nương xếp tã dính thỉ lại, dùng mặt khác chùi đít cho Đỗ
Quyên, vừa lớn tiếng nói: "Các nàng còn nhỏ, nũng nịu, không phải là sợ cái
này. Ngô, nha đầu kia a, thỉ thật thối! Đừng nói các nàng, ngay cả ta là bà già
đều phải nín thở đâu."
Phảng phất nói như vậy, Đỗ Quyên liền từ tiên đồng biến thành phàm thai.
Đợi thu thập xong, nàng lại nhắm ngay cái mông nhỏ của Đỗ Quyên vỗ
"ba" một cái, mắng "Đều là quỷ đòi nợ", đưa nàng cho tẩu tử ôm, sau đó
đứng dậy vào phòng tìm tã.
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Đỗ Quyên xấu hổ đến mặt mày phát sốt.
Nãi nãi đánh mông nàng, không đau nhiều nhưng tiếng vang giòn tan làm
nàng không nhịn được nỗi xấu hổ có một đống đàn ông bên cạnh a!
Nàng không phải đứa bé còn bú sữa, tâm lý của nàng tuổi tác đều hơn hai
mươi!
Lại buồn bực nghĩ: "Vinh Tử các nàng cũng coi như xong, con gái biểu
hiện như vậy là có nguyên do. Ngươi nói ngươi là bà già, là nãi nãi ta, có cần
dùng tới cách đó làm thấp đi cháu gái của mình sao? Ta lớn như vậy, ngươi
mới giúp ta đổi tã lần này đã mắng ta 'quỷ đòi nợ'. Nếu là Hoàng Tước Nhi
mắng thì không sao."
Nàng rốt cuộc không cười.
Lúc này nếu nàng còn cười với những người này thì thật quá dối trá.
Tâm linh trẻ con luôn nhạy cảm, Lâm Xuân lập tức nhận ra Đỗ Quyên mất
hứng.
Hắn tưởng Đỗ Quyên vì đi cầu ra tã, cảm thấy mất mặt; Hoàng nãi nãi lại
vì chuyện này đánh nàng, nàng mới thương tâm, vì thế tiến lên kéo tay nàng
khẽ giọng kêu: "Đỗ Quyên!"
Cửu Nhi lấy từ trong túi tiền ra một khối điểm tâm, bóc ra, "Cho ngươi ăn
cái này", bẻ một miếng đút vào miệng Đỗ Quyên.
Đỗ Quyên liền nhìn hai đứa trẻ cười rộ lên.
Lại nói Hoàng đại nương vào phòng Phùng Thị, tìm quanh tìm không thấy
tã, trong lòng không kiên nhẫn. Bỗng nhiên nhìn tới cái thùng, trong lòng
không thể đè nén khát vọng muốn mở ra xem. Vì thế làm bộ như tìm tã, tiến
lên mở ra xem xét.
Cũng không có gì thứ tốt, chỉ có một bộ hồng nhạt xiêm y chói mắt của
Đỗ Quyên.
Nhớ tới vợ Đại Mãnh, nàng tức giận đóng thùng lại, xả cổ họng ra ngoài
cửa sổ hô: "Tước Nhi, Tước Nhi!"
"Ai!" Hoàng Tước Nhi một đường đáp ứng, chạy vội vào, "Nãi nãi !"
"Mẹ ngươi để tã của muội muội chỗ nào ?"
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Chương 66
Âm Trái Dương Sai Hiểu Lầm

 

H

oàng Tước Nhi đưa tay vào đống trong xiêm y trên tấm phản bên cạnh

nàng kéo ra hai cái tã, nhỏ giọng nói: "Tại đây."
Hoàng đại nương nhìn đống đồ gần trong gang tấc, muốn nói lại không
biết nói cái gì, liền đi ra ngoài.
Hoàng Tước Nhi vội đi theo.
Đi tới bên người Đỗ Quyên, nàng cũng không có đưa tã cho cữu nãi nãi,
mà ôm Đỗ Quyên bỏ vào trong nôi, cho nàng nằm sấp giúp nàng thay tã.
Tẩu tử Hoàng đại nương không phòng bị, bị nàng ôm Đỗ Quyên đi, vội
vàng kêu lên: "Ái dà, cẩn thận rớt! Để cho ta làm. Sao ngươi thay được!"
Tước Nhi cũng không ngẩng đầu lên, nhỏ giọng nói: "Ta biết làm."
Nói xong, tách cái mông nhỏ của Đỗ Quyên ra, dùng một khối tã sạch sẽ
cẩn thận lau một lần trước, sau đó thay một cái tã sạch sẽ khác, động tác hết
sức quen thuộc.
Mọi người ngây người nhìn.
Hoàng đại nương nhếch miệng cười, cau mày nói: "Ta đã lau mông nàng
một lần, ngươi lại lau thêm một lần. Uổng phí một cái tã sạch. Đâu có chiều
chuộng như vậy?"
Hoàng Tước Nhi ngẩng đầu, sợ hãi nói: "Ta lập tức giặt."
Vinh Tử và Ngọc Trân đi tới, ngạc nhiên nhìn Hoàng Tước Nhi, khen:
"Tước Nhi thật có khả năng. Nhỏ như vậy đã biết chiếu ứng muội muội."
Đỗ Quyên mặc tã xong, xoay người một cái liền ngồi dậy.
Tinh thần chấn hưng!
Thấy nàng đã sạch sẽ, Vinh Tử vỗ tay muốn ôm nàng.
Ngọc Trân cười vội vàng chen vào phía trước nàng, nói: "Để cho ta ôm
một lúc."
Đỗ Quyên níu lấy Hoàng Tước Nhi, vịn cổ nàng không buông tay.
Thân mình tiểu thư tỷ thấp, đứng bên cạnh nôi thực dễ dàng với tới.
Đợi Hoàng Tước Nhi ôm chặt nàng, nàng liền chỉ ra bên ngoài "ách a" kêu
lên.
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Lâm Xuân lập tức nói: "Muội muội muốn đi ra ngoài chơi."
Hoàng Tước Nhi cẩn thận liếc nhìn nãi nãi, đưa tã trên tay cho Lâm Xuân,
ôm lấy Đỗ Quyên đi ra ngoài. Nhìn từ phía sau, thân thể nho nhỏ kia lắc lắc
run run, làm cho người lo lắng không thôi.
Đỗ Quyên lại cười lớn.
Lâm Xuân vội chạy tới nhặt lên một khối tã bẩn của Đỗ Quyên, đối với
Cửu Nhi nói: "Đi, giặt tã đi." Nói xong chạy như bay đuổi theo.
Cửu Nhi cũng đuổi theo, vừa lớn tiếng hỏi: "Ngươi biết giặt tã?"
Lâm Xuân cũng không quay đầu lại đáp: "Tước Nhi tỷ tỷ giặt."
Vinh Tử ở phía sau vội la lên: "Tước Nhi, ngươi ôm Đỗ Quyên làm sao
mà giặt?"
Tình hình này không khiến Hoàng đại nương tự hào, ngược lại cảm thấy
mất mặt mũi, không khỏi nổi trận lôi đình, nhìn theo bóng Hoàng Tước Nhi
mắng: "Tước Nhi, ngươi tìm chết a! Để muội muội rớt vào mương, coi ta
không đánh ngươi. Để tã ở đằng kia, đợi mẹ ngươi buổi chiều giặt."
Hoàng Tước Nhi dừng chân lại, quay đầu nói: "Tã có thỉ, không thể giặt
chung."
Hoàng đại nương nhất thời á khẩu không trả lời được.
Nghe khẩu khí của cháu gái tựa hồ thường xuyên làm việc này.
Rốt cuộc nàng vì sĩ diện không nhịn được, kêu Đại Nữu đi giúp Hoàng
Tước Nhi.
Hoàng Tước Nhi cũng không muốn người giúp, nàng đặt Đỗ Quyên ngồi
trên một tảng đá lớn, để Lâm Xuân và Cửu Nhi ở bên cạnh đỡ, tự mình cầm
kia hai miếng tã chạy đến bên mương ngồi xổm xuống xát lên.
Đỗ Quyên và Lâm Xuân, Cửu Nhi vui cười không ngừng, vì muốn Hoàng
Tước Nhi nghe xong an tâm.
Đại Nữu đứng bên cạnh, nghi hoặc nhìn tiểu đường muội: sao nàng thích
cười như vậy chứ?
Hoàng Tước Nhi giặt xong, thật nhanh chạy vào viện, vắt tã lên cây sào
trúc phơi đồ rồi mới đi ra ôm Đỗ Quyên.
Đỗ Quyên không muốn về nhà, chỉ chỉ về cách vách.
Lâm Xuân lập tức nói: "Đi nhà ta chơi."
Hoàng Tước Nhi do dự sợ trong nhà người gọi nàng.
Nếu tìm không thấy, nói không chừng nãi nãi sẽ mắng nàng.
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Đỗ Quyên nhìn biểu tình của nàng là biết nàng lo lắng cái gì, nên bỏ ý
niệm né tránh đi. Nhận mệnh nghĩ, ngồi một hồi thì tốt rồi, những người này
cơm nước xong sẽ đi.
Cũng may sau khi trở về, nói cười một hồi rồi ăn cơm.
Bày 2 bàn, nam nhân một bàn, nữ nhân một bàn.
Cho dù Phùng Thị bắt đầu chuẩn bị từ vài ngày trước, bữa cơm này không
thể so với nhà mẹ nuôi của Đỗ Quyên, không phải là hơn chút thịt heo làm
món mặn, món ăn thôn quê duy nhất là thịt thỏ.
Con thỏ là Nhậm Tam Hòa cho .
Chung quy hắn không đành lòng. Đêm 30 giao thừa, hắn cho Hoàng gia
hai con thỏ.
Trong buổi tiệc, ca ca nhà mẹ đẻ Hoàng đại nương đối với Nhậm Tam
Hòa thập phần thân thiết, hỏi thăm rất nhiều.
Đáng tiếc, Nhậm Tam Hòa tích chữ như vàng, có vẻ cao thâm khó lường.
Lâm Đại Mãnh tới đây cũng không vì ăn uống, bởi vậy qua loa ứng phó
vài ly rượu, ăn một chén cơm, lấy cớ buổi tối Lâm Đại Đầu mời khách, liền
cáo từ, hướng cách vách đi.
Nhậm Tam Hòa tự nhiên cũng đi theo.
Lúc sắp đi, lại theo dõi chặt chẽ Vinh Tử, bởi vì nàng lại ôm Đỗ Quyên.
Vợ Đại Mãnh lấy cớ đệ muội muốn cho Đỗ Quyên bú sữa, cũng ôm nàng
đi.
Hoàng đại nương không giữ lại được, chỉ để bọn họ đi.
Bọn họ đi khỏi, Hoàng đại nương cùng tẩu tử hợp kế, theo tình hình lúc
nãy, tám chín phần mười là Nhậm Tam Hòa coi trọng Vinh Tử.
Hoàng đại nương muốn Phùng Thị đi Lâm gia hỏi Nhậm Tam Hòa.
Nếu đúng như vậy, buổi tối sẽ thỉnh huynh đệ Lâm gia và Nhậm Tam Hòa
tới nhà Hoàng lão Nhị ăn cơm, mọi người sẽ thương nghị hôn sự và nhận
thân thích. Như vậy lấy thân phận hai cụ mời khách, có vẻ trịnh trọng.
Vốn việc này nên để Hoàng Lão Thực đi hỏi nhưng nàng sợ Hoàng Lão
Thực không biêt cách hỏi.
"Đi mau về mau không thôi nấu cơm không kịp."
Hoàng đại nương cảm thấy việc này nắm chắc, bởi vậy lòng như lửa đốt.
Tuy Phượng Cô cảm thấy Nhậm Tam Hòa không coi trọng chất nữ mình
thật là đáng tiếc, nhưng không thể làm bà bà mất hứng, vội cười nói: "Nương
đừng nóng vội. Đồ ăn trong nhà đều là có sẵn. Trong khi đợi đại tẩu trở về,
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chúng ta qua chuẩn bị trước. Cha và nương, đại cậu, đại mợ tiếp khách, ngồi
xuống uống chén trà là vừa."
Hoàng đại nương hài lòng gật đầu, đối với tẩu tử nói: "Vợ lão nhị làm việc
tin được."
Một mặt thúc giục Phùng Thị đi.
Phùng Thị không để các nàng đợi lâu, rất nhanh đã trở lại.
Nàng mang về tin tức không may: Nhậm Tam Hòa nói trước mắt hắn
không muốn thành thân.
Mọi người ngây ngốc.
Hoàng đại nương kinh ngạc nghĩ, đây là chuyện gì?
Rõ ràng vừa rồi thấy hắn luôn nhìn Vinh Tử, tình cảnh đó ngay cả ngốc tử
cũng có thể nhìn ra hắn đối với Vinh Tử động tâm, sao đến lúc làm mai lại
không chịu?
Chị dâu nàng cũng không thể tiếp thu sự thật này, kéo Phùng Thị lại hỏi.
Phùng Thị đành phải giải thích một lần nữa, nói Nhậm Tam Hòa đúng là
nói như vậy.
Hoàng đại nương nhìn Phùng thị, bỗng nhiên sinh nghi, cảm thấy nhất
định là nàng không muốn mối hôn sự này thành công. Lại nghĩ sâu xa hơn:
trước mắt không muốn thành thân, là muốn đợi thêm mấy năm? Nàng nhớ rõ,
Phùng Thị có một tiểu muội muội, năm trước từng đến qua. Không phải là
nàng muốn gả muội muội mình cho Nhậm Tam Hòa nên cố ý dùng lời này
qua loa tắc trách mình chứ?
Hoàng đại nương càng nghĩ càng thấy có lý, trầm mặt nói: "Nhà lão Đại,
'thà hủy mười tòa miếu, không hủy một môn thân', có người nào như ngươi
làm việc như vậy sao?"
Phùng Thị nghe xong mạc danh kỳ diệu, hỏi: "Nương, sao nói lời này?"
Hoàng đại nương không muốn dây dưa với nàng, sưng mặt nói: "Trong
lòng ngươi tự biết."
Nói xong, quay đầu đối với tẩu tử nói: "Ta đi hỏi mẹ nuôi Quyên Nhi."
Tẩu tử nhà mẹ đẻ nàng khẽ gật đầu, nhìn Phùng Thị tươi cười liền nhạt đi.
Phùng Thị không nói được, nghẹn khuất.
Hoàng đại nương tự thân xuất mã, đi tới Lâm gia.
Vợ Đại Mãnh đang cùng vợ Đại Đầu ở phòng bếp nấu cơm chiều.
Hoàng đại nương tới, trước cười làm lành nói vài câu nhàn thoại, hỏi Đỗ
Quyên có thể ăn sữa chưa, có khóc nháo hay không.

www.vuilen.com

297

Tác Giả: Hương Thôn Nguyên Dã

ĐIỀN DUYÊN

Vợ Đại Đầu cười nói: "Không nháo! Đỗ Quyên chưa bao giờ khóc, rất
ngoan."
Vợ Đại Mãnh cũng tham gia nói: "Lão nhân gia, ngươi thật có phúc! Có
một cháu gái tốt như vây, trong thôn ai thấy cũng khen!"
Lúc này Hoàng đại nương cảm thấy rất tự hào, vội khiêm tốn nói đều do
mẹ nuôi chiếu ứng nàng, lại cảm tạ vợ Đại Đầu, nói may mà nàng cho cháu
gái bú sữa, nàng mới có thể lớn như vậy.
Vợ Đại Đầu thích nghe lời này, cười không khép miệng.
Vợ Đại Mãnh cho rằng Hoàng đại nương tới đón Đỗ Quyên, ai ngờ nàng
đứng lải nhải nửa ngày cũng không đi. Chị em dâu các nàng bận rộn đến mức
xoay quanh, lúc xoay người đụng phải nàng vài lần, không khỏi thắc mắc.
Trong bụng nàng vừa động, liền hỏi: "Đại nương tới đón Đỗ Quyên?"
Hoàng đại nương tìm không ra cớ để bắt đầu, nghe vậy vội gật đầu nói:
"Ai! Cháu gái của ta rất thích đứa bé này. Hỏi nàng ăn sữa xong chưa, muốn
ôm về chơi."
Vợ Đại Mãnh vội nói: "Đỗ Quyên, Cửu Nhi và Lâm Xuân đang ở trong
phòng chơi."
Hoàng đại nương nói: "Vậy ta đi ôm. Còn có một việc muốn làm phiền mẹ
nuôi nàng giúp hỏi một chút." Nói xong, nhân tiện nói ra ý định, thỉnh nàng
đi hỏi ý Nhậm Tam Hòa.
Nàng cho rằng vợ Đại Mãnh không biết việc này, ai ngờ nàng trả lời:
"Vừa rồi đệ muội đến cũng nói việc này. Ta đã đi hỏi qua Nhậm huynh đệ.
Hắn nói trước mắt không muốn thành thân."
Hoàng đại nương ngây ngẩn cả người.
Thì ra Phùng Thị với Nhậm Tam Hòa có chút nhút nhát, một mình không
dám đi hỏi, mới kéo theo Đại Mãnh.
Hoàng đại nương sửng sốt nhưng không chết tâm, hỏi tới: "Mẹ nuôi nàng,
ngươi có thể nói rõ không? Là người mặc xiêm y hồng, lúc nãy ôm Đỗ
Quyên. Ngươi cũng đừng chỉ sai người. Ta thấy Nhậm tiểu ca luôn nhìn
chằm chằm nàng mà. Nếu không có ý tứ thì nhìn chằm chằm người ta làm cái
gì?"
Vợ Đại Mãnh ngạc nhiên nói: "Có chuyện này sao?"
Hoàng đại nương mạnh mẽ gật đầu, nói Nhậm Tam Hòa nhìn Vinh Tử
không chớp mắt, tình cảnh đó khẳng định có ý tứ, "Hắn có ý kiến gì, nói ra
mọi người thương lượng. Ca tẩu ta và cháu đều là người rất dễ nói chuyện."
Vợ Đại Mãnh lắc rũ bớt nước trên tay rồi lau vào tạp dề, ha hả cười nói:
"Vậy ta lại giúp đại nương đến hỏi một chút. Yên tâm, ta sẽ hỏi hắn: có phải
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nhìn cô gái ôm Đỗ Quyên không. Nếu không, nhìn chằm chằm người ta như
vậy làm chi? Nếu là muốn đợi thêm hai năm thì nói ra, người ta cũng có thể
chờ. Có đúng như vậy không, đại nương?"
Hoàng đại nương nhất thời mặt mày hớn hở, vội vàng gật đầu nói: "Chờ
nổi, chờ nổi! Cháu gái ta năm nay mới mười lăm. Còn nhỏ đâu!"
Vì thế, vợ Đại Mãnh lien đi vào phòng chính hỏi Nhậm Tam Hòa.
Nhậm Tam Hòa nghe xong vẻ mặt rất đặc sắc: kinh ngạc, nổi giận, xanh
hồng luân phiên.
Yên lặng nửa ngày không nói, Lâm Đại Mãnh và Lâm Đại Đầu đều theo
dõi hắn.
Hắn hít sâu một hơi, lạnh lùng nói: "Ta vừa vào cửa đã nhìn thấy nàng
suýt làm té Đỗ Quyên, ta liền nhìn chằm chằm nàng. Sau đó Đỗ Quyên
muốn... muốn đi tiểu, nàng cũng không đưa đi, ta lại nhìn chằm chằm nàng.
Đỗ Quyên đi cầu trên tã, nàng lại ghét bỏ, nói thối, ta lại nhìn chằm chằm
nàng..."
Nói đến đây thì ngưng lại nhưng mọi người đều hiểu. Sở dĩ hắn nhìn chằm
chằm Vinh Tử, tuyệt không phải vì tiểu cô nương xinh xắn, mà là trách nàng
không chăm sóc tốt cho Đỗ Quyên.
Lâm Đại Mãnh một ngụm trà phun đầy bàn.
Lâm Đại Đầu cũng ha ha cười rộ lên.
Vợ Đại Mãnh dùng sức nén cười, hai má nghẹn đến đỏ bừng.
Nàng không nói câu nào, xoay người rời đi.
Đi đến ngoài cửa, đứng lại, hai mắt nhìn trời, suy nghĩ phải nói chuyện
này với Hoàng đại nương như thế nào.
Suy nghĩ một lát, nàng đã nghĩ xong.
Việc này cứ tình hình thực tế nói, chỉ là nói mềm mại chút.
Không nói rõ ràng, bên Hoàng đại nương không từ bỏ ý định thì việc này
chưa xong. Nếu nói quá trực tiếp lại sợ tổn thương mặt mũi ca tẩu nhà mẹ đẻ
Hoàng đại nương. Khi không đắc tội với người nàng cũng không làm.
Vì thế, nàng hớn hở trở lại phòng bếp, vỗ tay cười đối với Hoàng đại
nương nói: "Ta đã nói lão nhân gia ngươi có phúc mà! Ta cũng không biết
nói như thế nào cho tốt!"
Hoàng đại nương thấy nàng như vậy, mừng đến tâm ngứa, thiếu chút nữa
nhảy dựng lên, cười không khép được miệng, hỏi thẳng: "Là thành sao? Ta đã
nói mà, Nhậm tiểu ca đối với Vinh Tử như vậy nhưng là... Hi! Chúng ta lớn
tuổi như vậy, chuyện gì chưa từng thấy qua, còn có thể nhìn lầm sao?"
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Trong lòng vợ Đại Mãnh "lộp bộp" một chút, thầm nghĩ hỏng rồi, diễn hơi
quá.
Nàng vội cười hì hì khoát tay nói: "Không phải! Không phải nói cái kia —
— chuyện đó vẫn không thành. Nhậm huynh đệ nói trước mắt không muốn
thành thân. Ta đang nói Đỗ Quyên! Đại nương, lão nhân gia, ngươi thật có
một cháu gái tốt. Người trong thôn ai thấy mà không khen! Đó là người gặp
người thích nha!"
Nụ cười trên mặt Hoàng đại nương không kịp rút đi đã bị lời của nàng làm
tỉnh mộng.
Nàng định hỏi cho rõ, lại nói Nhậm tiểu ca muốn chờ thêm hai năm mới
thành thân cũng không sao, bọn họ chờ nổi, ai ngờ vợ Đại Mãnh lại khen Đỗ
Quyên. Nói vừa nhanh lại vang dội, còn mang theo một trận cười giòn tan,
nàng chen miệng không lọt.
Người ta khen cháu gái nàng, đương nhiên nàng cảm thấy có mặt mũi.
Nhưng khen vào lúc này có chút không đúng lúc.
Nếu Đỗ Quyên lớn tuổi chút, dù chỉ 10 tuổi thì còn có thể thuyết minh
Nhậm Tam Hòa coi trọng Đỗ Quyên, nhưng trước mắt nàng còn đang bú sữa
mà.
Nàng trương mặt không biết làm sao. Đợi vợ Đại Mãnh bớt cười lại, mới
lắp bắp hỏi: "Mẹ nuôi nàng, rốt cuộc Nhậm tiểu ca có ý gì?"
Vợ Đại Mãnh thấy nói nhiều như vậy nàng còn chưa hết hy vọng, biết lừa
gạt không xong, nên giải thích: "Nhậm huynh đệ nha, hắn cũng thích Đỗ
Quyên đứa bé này này..."
Hoàng đại nương hoảng sợ, cả kinh kêu lên: "Hắn thích Đỗ Quyên?"
Vợ Đại Mãnh gật đầu nói: "Đúng rồi!"
Chợt thấy sắc mặt nàng cổ quái, ý niệm thoáng qua liền biết nàng hiểu sai,
vội vỗ tay nói: "Coi miệng của ta kìa, lời nói không rõ ràng. Đại nương! Lão
nhân gia ngươi cũng đừng có hiểu sai. Nhậm huynh đệ cảm thấy Đỗ Quyên
làm người vui. Gia gia, nãi nãi ta cũng nói như vậy. Nói tương lai Đỗ Quyên
có đại phúc khí. Hai người cứ chờ hưởng phúc đi!"
Vợ Đại Đầu sẳng giọng: "Tẩu tử, ngươi không nói rõ ràng làm ta cũng
giật mình."
Hoàng đại nương vội sắp điên, nghĩ 'đại phúc khí' cũng để nói sau.
"Mẹ nuôi nàng, ngươi cứ nói đi, Nhậm tiểu ca có thích Vinh Tử hay là
sao?"
Nàng dứt khoát trực tiếp hỏi.
Vợ Đại Mãnh cười nói: "Đại nương đừng nóng vội..."
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Hoàng đại nương bĩu môi, nàng có thể không vội sao?
"... Nhậm huynh đệ thấy Đỗ Quyên dễ thương. Mỗi lần thấy nàng đều
muốn nhìn, muốn chơi đùa một hồi. Hôm nay vừa vào cửa, hắn liền nhìn về
phía Đỗ Quyên. Vừa vặn Vinh Tử đang bế Đỗ Quyên, cũng không biết sao,
thiếu chút nữa làm rớt Đỗ Quyên. Hắn không yên lòng nên nhìn chừng cả nửa
ngày. Sau đó Đỗ Quyên muốn đi tiểu..."
Nàng cũng không dài dòng. Triệt để thay đổi phương cách, đem duyên cớ
nói rõ ràng.
Tóm lại, bởi vì Nhậm Tam Hòa quan tâm Đỗ Quyên mới nhìn nàng,
không phải là nhìn Vinh Tử.
Cho nên, hắn đối với Vinh Tử một điểm ý tưởng cũng không có.
Vì sợ Hoàng đại nương vì mặt mũi không nhịn được, vợ Đại Mãnh khen
Đỗ Quyên đến mức "Thiên thượng thiếu có, địa hạ Vô Song" (trên trời hiếm
thấy, dưới đất không có người thứ hai), ý tứ là người ta như vậy đều bởi vì
cháu gái ngươi.
Hoàng đại nương nhất thời khó có thể tiêu hóa chuyện vợ Đại Mãnh "đánh
giá cao" Đỗ Quyên, giống như lúc trước Hoàng Tước Nhi ăn một chén lớn
thịt, không thể tiêu hóa bị đau bụng.
Cả người nàng giống như bị chia ra làm hai, một nửa đối phó với ngực bị
đau, một nửa lại cười khan đối với vợ Đại Mãnh nói: "Thì ra là như vậy!
Chuyền này ta hiểu. Không có việc gì, không thành cũng không sao. Ha hả!
Đa tạ mẹ nuôi nàng. Ta đi đây! Nga, ta ôm Đỗ Quyên về luôn."
Vợ Đại Mãnh bất động thanh sắc quan sát sắc mặt nàng, vừa cười nói:
"Vừa rồi ta đi ngang qua, thấy trong phòng không động tĩnh, chắc là mấy đứa
nhỏ đều ngủ. Nếu không chờ Đỗ Quyên tỉnh, ta đưa nàng qua."
Hoàng đại nương vội nói: "Hay để ta ôm về. Sao để cho các ngươi tiếp
đến đưa đi. Mọi người buổi tối qua bên ta ăn cơm, lát nữa chúng ta phải đi.
Cữu nãi nãi nàng cũng thích Đỗ Quyên, muốn ôm đi chơi."
Vợ Đại Mãnh đành phải nói: "Vậy đại nương đợi chút, ta đi ôm Đỗ Quyên
ra."
Cháu gái của người ta, nàng không thể không buông.
Nàng không muốn để Hoàng đại nương ôm đi, sợ nàng thấy Nhậm Tam
Hòa sẽ xấu hổ, bởi vì đi ra ngoài phải đi qua nhà chính.
Đỗ Quyên trong lúc ngủ mơ bị Hoàng đại nương ôm về nhà.
Cũng không phải là không ôm về là không thể, là Hoàng đại nương lấy cớ
mà thôi.
Trở lại nhà đại nhi tử, Hoàng đại nương còn chưa hòa hoãn lại.

www.vuilen.com

301

Tác Giả: Hương Thôn Nguyên Dã

ĐIỀN DUYÊN

Mãi đến khi giao Đỗ Quyên cho Phùng Thị ôm vào phòng, nàng mới ngồi
xuống trước chậu than, đối mặt với ánh mắt hỏi thăm của tẩu tử, nghĩ nên nói
như thế nào.
Đầu xuân thời tiết vẫn rất lạnh. Vừa qua bữa trưa, mặt trời đã yếu hẳn, bên
ngoài lạnh âm âm. Cho nên mọi người vừa đi vào là ngồi vây quanh chậu
than bên góc tường, vừa cắn hạt dưa vừa cười.
Hoàng đại nương thấy Phùng Thị vào phòng, đơn giản nói thẳng không
nói thẳng nàng cũng nói không rõ a, vì thế đem chuyện đã xảy ra nói một lần.
Giống như Hoàng đại nương, chị dâu nàng cũng không thể tiếp thu sự thật
này.
Điều này sao có thể chứ?
Một nam nhân còn trẻ như vậy lại chú ý một đứa bé còn bú sữa, ai tin?
Cho dù bộ dạng Đỗ Quyên thảo nhân hỉ, đùa hai câu là thôi, có thể cứ
nhìn chằm chằm nàng như vậy sao? Ngay cả cha ruột, Hoàng Lão Thực cũng
không lúc nào cũng nhìn chằm chằm khuê nữ như vậy!
Nàng luôn lặng lẽ đánh giá Nhậm Tam Hòa, rõ ràng hắn nhìn Vinh Tử
bao lâu, thật sự ánh mắt đều nhìn thẳng.
Chết nàng cũng không tin hắn không có ý với Vinh Tử!
Nhưng lần này tiểu cô đích thân đi hỏi, cửa thân này cũng do nàng thu
xếp, nàng sẽ không gạt mình.
Mọi người đều trầm mặc.
Lúc Hoàng đại nương trở về, Vinh Tử biết muốn nói đến việc hôn nhân
của mình, không tiện ngồi trước mặt nghe, vội kéo Ngọc Trân đi tới nhà xí
bên ngoài.
Lúc trở về, nhìn thấy sắc mặt nãi nãi và cô nãi nãi, nàng biết việc hôn
nhân không thành.
Nàng tận lực làm dường như không có việc gì. Ngồi buống bên chậu than,
dùng một cây nhánh cây gảy than lửa,kêu Ngọc Trân."Đưa nắm hạt dưa cho
ta."
Thiếu nữ muốn che giấu nhưng cũng không che giấu được vẻ thất lạc trên
mặt.
Bà nội nàng rất đau lòng, không muốn ở lại đây, nhìn Hoàng đại nương
nói: "Lão Đại! Chúng ta ăn cũng ăn, uống cũng uống, đi về thôi."
Một câu làm xúc động tâm Hoàng đại nương, đáy lòng toát ra một cỗ hoả,
quay vào phòng hô: "Nhà lão Đại, ngươi đi ra đây! Trời không còn sớm,
chúng ta trở về nấu cơm cũng không kịp, thì ở lại đây làm thêm một bữa đi.
Cũng không làm khó ngươi. Đem đồ ăn dư gom lại, mang con thỏ kia nướng
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lên, chưng chút cá, thịt khô, nấu chút nấm và măng, lại nấu đậu hủ, đối phó
một bữa thôi."
Phùng Thị nghe xong khí nộ: mỗi lần bà bà nói chuyện là có thể làm tức
chết nàng!
Nói thật dễ nghe, không cần khó khăn, đem đồ ăn dư gom lại, lại đem đồ
ăn trong nhà nấu thêm một lần không phải buổi trưa nàng đã làm những món
này sao!
Làm thì làm đi, cuối cùng còn thêm một câu "Đối phó một bữa thôi".
Phí tâm thu xếp như vậy chỉ có thể tính là "đối phó", vậy nếu là không đối
phó nên làm cái gì bây giờ?
Dù trong nhà nàng còn giấu bao nhiêu món ăn thôn quê không nấu cho
bọn họ ăn. Hoàng Lão Thực không biết săn thú.
Nàng tức giận đến cả người phát run, phẫn nộ nhìn một đám người ngồi
bên ngoài mà không biết làm sao: không lẽ nàng xông ra, trước mặt những
người này tranh cãi ầm ĩ một trận với bà bà sao?
Cuối cùng, nàng thẫn thờ đi ra ngoài, không nói tiếng nào vào phòng bếp.
Hoàng đại nương ngồi nhàn thoại với đám người.
Qua một lát, không khí đã tốt lên.
Cũng đúng thôi, việc hôn nhân không thành là thường có, không đáng vì
việc này mà nổi lửa.
Tiếng nói chuyện phía ngoài rất nhanh đánh thức Đỗ Quyên. Nàng liền
đứng lên, nhìn kỹ chung quanh, thì ra đã về nhà, đang ngủ trên giường.
Hoàng Tước Nhi đang ngồi ở bên giường, nhìn thấy nàng tỉnh lại, lập tức
cười.
Nàng tiến lên đưa tay sờ đũng quần của nàng, cảm thấy vẫn khô ráo, rất
hài lòng, nhỏ giọng hỏi: "Muốn tiểu tiểu không?"
Đỗ Quyên không muốn tiểu, ôm cổ nàng, hai người cùng nhau lăn ngã vào
giường.
Hai chị em thực ăn ý, đều im lặng cười, sợ kinh động người bên ngoài.
Hoàng Tước Nhi nhìn khuôn mặt trắng hồng vừa tỉnh ngủ của muội muội,
nhịn không được dùng môi đụng một cái, cảm thấy thập phần vui vẻ.
Kỳ thật nàng kỳ muốn hôn một cái, nhưng dùng miệng cắn mặt muội
muội, nàng cảm thấy không được tốt, cho nên thường cẩn thận chạm một
chút, hoặc là nhẹ nhàng cọ má.
Mặt của muội muội bóng loáng như vải lụa, cọ thực thoải mái.
Hai người chơi một hồi, Đỗ Quyên muốn tiểu, liền kêu "vụt vụt".
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Không có biện pháp, con nít thay đổi bất thường, tiểu tiện nói đến thì đến.
Hoàng Tước Nhi vội vàng xuống giường đi ra ngoài.
Mặc dù bên ngoài có rất nhiều người, nàng cũng không dám gọi. Chuyện
vừa rồi nàng cũng mơ mơ hồ hồ nghe được, trực giác nãi nãi và đại cữu nãi
nãi đều mất hứng, nên nàng chạy vào phòng bếp gọi Phùng thị.
Phùng Thị không trách Tước Nhi nhiều chuyện, nàng cũng không trông
cậy vào bà bà giúp đưa Đỗ Quyên đi tiểu.
Vì thế, nàng bỏ dở chuyện trong bếp, đi vào phòng mang Đỗ Quyên đi
tiểu.
Thấy nàng vào phòng, Hoàng đại nương tức giận hỏi: "Cơm chín chưa?"
Phùng Thị quay đầu lại nói: "Chưa chín đâu."
Hoàng đại nương thấy nàng nửa ngày không ra, cho rằng nàng giở tính
tình, cao giọng nói: "Cơm chưa xong ngươi còn ở trong phòng cằn nhằn.
Phượng Cô một người làm hết sao ? Nàng đang giúp ngươi đó, ngươi đừng
có lười nhác ."
Phùng Thị tràn ngập lửa giận, lớn tiếng nói: "Ta cho Đỗ Quyên đi tiểu!"
Hoàng đại nương nghe xong, lửa giận đang bị kiềm hãm liền bốc cao tám
trượng, cả giận nói: "Chúng ta nhiều người ngồi ở đây, vẫn không thể cho
nàng đi tiểu sao? Chê chúng ta tay thô sợ làm rớt khuê nữ ngươi?"
Lời này thật ứng với chuyện lúc nãy, chị dâu nàng định khuyên cũng
không muốn lên tiếng.
Hoàng đại nương càng nói càng tức, vứt một nắm hạt dưa trên tay vào
chậu than, cao giọng nói: "Một nha đầu thôi mà ngươi nuông chiều thành như
vậy! Túi tã ở trên người có gì mà lo lắng? Trẻ con nhà ai không phải nửa
ngày một ngày mới đổi tã một lần. Ai giống nha đầu kia kỹ như vậy, muốn
cũng phải có mệnh đó; không có mệnh đó, sống trong nhà nghèo phải có
dáng vẻ của người nghèo. Ăn mặc cũng phải nói, ngươi có bản lĩnh mua mấy
nha đầu đến hầu hạ nàng, ta liền phục ngươi. Đẹp mặt, có phúc ở trong núi
này, trưởng thành cũng gả cho hán tử trong núi, tưởng còn có thể làm nương
nương ..."
Đỗ Quyên nghe được trợn mắt há hốc mồm
Nàng chỉ muốn đi tiểu thôi, sao lại mượn đề tài phát huy như vậy?
Nãi nãi phát lửa lớn như vậy, ở giữa có chuyện gì mà nàng không biết?
Phùng Thị rốt cuộc không thể nhịn được nữa
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