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Chương 67
Không Thể Thừa Nhận Sự Thật

 

S

uy 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?"
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.
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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..."
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.
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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.
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!
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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
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.
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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".
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!"
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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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Thi Triển Uy Phong

 

H

oàng gia loạn thành một đoàn.

Đỗ Quyên khàn cả giọng gào khan.
Phải nói từ lúc vợ Đại Mãnh rời đi.
Sau khi vợ Đại Mãnh đi, Hoàng lão cha liền phân phó mọi người về nhà.
Cơm không còn cách nào ăn. Con dâu cả nằm trên giường, chẳng lẽ bọn
họ mặt dày tự mình nấu tự mình ăn?
Tuy hận trong lòng nhưng không dám mắng nữa.
Nếu như mắng, Phùng Thị lại tìm chết, nháo xảy ra chuyện thì ai cũng
không dễ chịu, chỉ có thể tạm thời nhịn xuống khẩu khí này.
Vinh Tử và Ngọc Trân thích Đỗ Quyên, muốn ôm nàng về chơi.
Đỗ Quyên đương nhiên không chịu. Nhưng Vinh Tử ôm lấy nàng, nàng
không có năng lực phản kháng. Hoàng Tước Nhi cũng không dám ngăn cản,
nãi nãi lại không kêu nàng đi chung, đành phải đi theo sau Vinh Tử, trong
lòng rất gấp.
Đi tới nhà chính, Đỗ Quyên nhìn thấy cái nôi, vội đưa tay "A a" gọi.
Vinh Tử kỳ quái, cho rằng nàng muốn cái gì, liền ôm nàng đến trước cái
nôi.
Chờ nàng cúi lưng, Đỗ Quyên như khỉ trườn người xuống nôi.
Vinh Tử lại muốn ôm nàng dậy nhưng không được. Hai tay nàng gắt gao
níu chặt thành nôi không buông. Nếu cố kéo tay ra, nàng sẽ khóc gọi.
Vinh Tử và Ngọc Trân không thể tưởng tượng nổi.
Hoàng đại nương thấy liền nổi giận, không nhịn được nói: "Không đi thì
thôi. Không biết điều! Làm như ai cũng hiếm lạ nàng."
Đỗ Quyên không để tâm, coi nàng như không khí.
Thiết! Lại không phải là nãi nãi ruột của nàng.
Cho dù là nãi nãi ruột, thích thì nàng thân cận chút, không thích thì nàng
cách xa chút, có gì lớn lao đâu! Cũng không biết tại sao nương biến quan hệ
thành khẩn trương như vậy, còn tìm chết nằm trên giường nữa.
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Lúc mọi người đang muốn đi, Tiểu Bảo bỗng vọt vào trong phòng Phùng
Thị.
Hắn vào lấy đồ chơi của Đỗ Quyên.
Tuy Hoàng lão Nhị là thợ mộc, nhưng thợ mộc và thợ mộc có thể giống
nhau sao?
Đừng nhìn những thứ kia là lặt vặt, đều là nghệ thuật điêu khắc. Với tay
nghề của Hoàng lão Nhị, sợ là cả đời cũng làm không được.
Cho nên Tiểu Bảo rất thích những món đồ chơi kia.
Nhưng vợ Đại Mãnh chạy tới nói một phen, ngay cả nãi nãi bình thường
rất cưng chiều hắn, cũng không để cho hắn cầm mấy thứ này về nhà.
Hắn quá giận, cầm cái rổ nhỏ đựng dồ chơi chạy ra.
Phượng Cô nhìn thấy, vội vã ngăn cản nói: "Đây là của muội muội, không
thể lấy."
Hoàng đại nương cố áp chế cơn giận, quát: "Cho hắn chơi!"
Tiểu Bảo không nói tiếng nào cầm lấy con trâu nhỏ, thị uy trước mặt Đỗ
Quyên ném xuống đất, nhấc chân đạp.
Chợt nghe "răng rắc" một tiếng, trâu gãy chân.
Cho dù là nam mộc, chân trâu mảnh như vậy, lại qua điêu khắc, không
chịu nổi một cước của hắn.
Tiếp đến, Tiểu Bảo lại ném thùng gỗ nhỏ xuống đất đạp.
Nhưng thùng gỗ tròn, vừa giẫm lên là trượt, lăn qua một bên, không đạp
nát.
Thật rắn chắc!
Đỗ Quyên sững sờ nhìn, trong não toát ra ý nghĩ này.
Sau đó, nàng đưa mắt nhìn về phía Hoàng lão cha, Hoàng đại nương, còn
có những người khác.
Mọi người chẳng biết tại sao, bị nàng nhìn đến thấy nao nao.
Mọi người nhìn thấy một tiểu động vật chưa biết nói chuyện, bỗng nhiên
dùng ánh mắt tràn ngập ý vị nhìn mình, có thể không sợ hãi sao?
Đỗ Quyên yên lặng nhìn bọn họ một hồi, sau đó quay nhìn Tiểu Bảo.
Sau khi Tiểu Bảo đạp hỏng đồ chơi của Đỗ Quyên, đắc ý hướng nàng
cười, một vẻ "coi ngươi có thể làm gì ta".
Phượng Cô vội nói: "Đỗ Quyên..."
Một lời chưa xong. Đỗ Quyên đã thét chói tai, thanh âm đột nhiên trỗi lên,
đâm thẳng vào tai.
www.vuilen.com
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Mọi người run run một cái, trong lòng "lộp bộp", thiếu chút nữa muốn bịt
lỗ tai.
Một tiếng chưa kết thúc, tiếng thét khác lại bắt đầu.
Mọi người thấy tiểu nữ oa kia nhìn Tiểu Bảo, bén thanh khóc thét, khóc
đến tê tâm liệt phế.
Sau vài tiếng khóc, khuôn mặt nhỏ nhắn phấn hồng của nàng phát tím, quả
đấm nhỏ nắm thật chặt, đem hết toàn lực tru lên, lãng cao hơn một lãng, cuốn
về phía đỉnh núi.
Phượng Cô luống cuống, bước lên phía trước dỗ nàng; Vinh Tử và Ngọc
Trân cũng cố xoa dịu.
Đỗ Quyên dùng sức uốn người, hai tay loạn đánh, hai chân loan quơ.
Tiểu Bảo sợ choáng váng, ngơ ngác nhìn Đỗ Quyên.
Hoàng Tước Nhi thấy muội muội khóc như vậy, cũng khóc lớn lên theo.
Phùng Thị ở trong phòng nghe Đỗ Quyên thét chói tai, trong lòng luống
cuống, từ trên giường đứng dậy, thuận tiện chộp lấy cái kéo trong sọt, lao tới
khàn giọng hô: "Giết ta đi! Đem 2 đứa bé đều giết ! Cả nhà đều chết sạch sẽ!
Giết nha"
Nàng điên cuồng xông lên trước, dùng kéo loạn đâm loạn.
Hoàng Lão Thực và Hoàng lão Nhị bị dọa sợ, liều chết ôm lấy eo nàng.
Hoàng lão cha và Hoàng đại nương cả người run rẩy lần nữa, hoàn toàn
không biết như thế nào cho phải.
Phượng Cô chợt nhớ tới cái gì, đối với đại cữu nãi nãi nói: "Nhanh! Mang
Tiểu Bảo đi!"
Đại cữu nãi nãi nghe xong hơi giật mình, không biết vì sao nàng muốn
đưa Tiểu Bảo đi.
Phượng Cô nóng nảy, tự mình đến kéo Tiểu Bảo rời khỏi.
Nhưng đã quá chậm, Nhậm Tam Hòa đã xông vào, ngăn ở cổng lớn.
Cổng rất rộng, dáng người hắn mạnh mẽ, không mập mạp nên không ngăn
chặn toàn bộ.
Hắn đứng giữa cửa, hai chân như đinh đóng xuống đất, hai mắt như chim
ưng quét qua đám người trong phòng, ánh mắt tựa hàn băng làm người run
lên.
Phượng Cô kéo Tiểu Bảo lùi lại một bước, không dám tiến lên.
Thật đáng sợ!
Người thanh niên hoàn toàn khác với lúc trước.
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May mắn Nhậm Tam Hòa mau chóng buông tha bọn họ, ánh mắt ném về
phía Đỗ Quyên.
Thấy Đỗ Quyên khóc như vậy, tay phải của hắn bất tri bất giác đưa ra phía
sau.
Lâm Đại Mãnh từ bên ngoài chạy vội tới, cầm lấy tay hắn, ánh mắt
nghiêm khắc ngăn lại, rồi cao giọng hỏi: "Lão cha, có chuyện gì? Nháo cho
dữ dội như vậy?"
Thanh âm không cao không được a. Đỗ Quyên giọng lớn quá, giọng nói
phải cao hơn tiếng khóc của nàng mới nghe thấy.
Hoàng lão cha đâu thể nói ra lời.
Huống hồ việc này không thể nói rõ trong hai ba câu, nhắc đến thì một lời
khó nói hết, tuyệt không đơn thuần là Tiểu Bảo làm hư con trâu của Đỗ
Quyên.
Nhưng là, sao hắn chịu đem việc xấu trong nhà nói ra ngoài!
Lúc này, vợ Đại Mãnh và Lâm Đại Đầu cùng đám nhóc Thu Sinh đều tới.
Vợ Đại Mãnh kinh hoảng nói: "Ái dà̀ , Đỗ Quyên, sao lại khóc đến như
vậy? Trước nay nàng không khóc nha!" Vừa nói vừa chạy về phía cái nôi.
Bỗng liếc mắt nhìn thấy Vinh Tử cầm con trâu bị đạp gãy chân trên tay,
lại cả kinh kêu lên: "Sao chân trâu lại bị gãy?"
Hoàng Tước Nhi luôn nhút nhát lớn tiếng khóc nói: "Là Tiểu Bảo. Hắn lấy
con trâu của muội muội... trâu bị bể... Còn dùng chân đạp làm muội muội
khóc."
Hoàng đại nương tức giận đến không thể nhịn được nữa, một cái tát đi
qua, mắng: "Nha đầu chết tiệt! Cho ngươi nhiều chuyện..."
Nửa bên mặt Hoàng Tước Nhi lập tức đỏ lên.
Vốn Đỗ Quyên gào mệt mỏi, thanh âm nhỏ đi một chút. Thấy nàng đánh
Hoàng Tước Nhi, đột nhiên lại cất cao thanh âm, một lần nữa thét chói tai;
Hơn nữa, tiếng thét này kéo dài hơn như muốn thay không đổi khí. Mắt thấy
gần như nghẹt thở, hai mắt còn thẳng tắp nhìn chằm chằm Hoàng đại nương.
Hoàng lão cha nghe choáng váng, không tự chủ cùng với thanh âm của
nàng nín thở một hơi, cao lên, lại cao lên
Sau đó bay xa trượt xuống, âm cuối kéo thật dài không kết thúc.
Hoàng lão cha nín thở chờ đợi.
Cuối cùng, hắn đích thực không nhịn nổi. Một tiếng thét của Đỗ Quyên
còn chưa kết thúc.
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Lão đầu chịu không nổi, "hô" thở ra một hơi, hung hăng trừng mắt nhìn
Hoàng đại nương.
Lão thái bà đáng chết, không có mắt nhìn. Trước mặt nhiều người như vậy
mà đánh cháu gái.
Vợ Đại Mãnh bị dọa sợ, vội lay động Đỗ Quyên, thét to: "Đỗ Quyên, Đỗ
Quyên!"
Một mặt quay đầu tức giận đối với Hoàng đại nương nói: "Đại nương, từ
từ nói là được. Đánh Tước Nhi làm cái gì?"
Hoàng đại nương chỉ thấy hai lỗ tai "ong ong". Đầu váng mắt hoa, đứng
không vững.
Phùng Thị lại hô lớn "Đem một nhà chúng ta giết sạch thôi", rồi vừa đá
vừa cắn. Cắn Hoàng lão Nhị một miếng liền thoát khỏi sự kiềm chế của hai
huynh đệ bọn họ, dùng sức đập đầu tường, bị mọi người liều mạng giữ chặt.
Phượng Cô thấy Hoàng Tước Nhi bóc trần nguyên do sự việc, Phùng Thị
lại nháo như vậy, Đỗ Quyên hét thảm, lại bị đám người Lâm Đại Mãnh nhìn
chằm chằm, không xuống đài được, liền khom lưng dùng sức vỗ xuống mông
Tiểu Bảo, mắng: "Thật không hiểu chuyện mà! Đã nói đó là của muội muội,
không thể động, ngươi nhất định muốn động."
Vợ Đại Mãnh nói tiếp: "Đều là huynh muội, chơi thì chơi, tại sao đạp
hỏng chứ?"
Đỗ Quyên thở ra một hơi, quyết tâm nhất định phải cho Tiểu Bảo một bài
học, miễn cho đứa bé này quen được nãi nãi nuông chiều "duy ngã độc tôn",
vì thế nắm cái gối nhỏ trong nôi đập lên người Tiểu Bảo, vừa khóc vừa thét
chói tai, mang theo ngôn ngữ của chim "huyên thuyên oa lạp" không rõ ràng,
còn đối với hắn "phốc phốc" nhổ nước miếng.
Người trong phòng không ai nghe hiểu nàng nói cái gì, nhưng ai thấy cũng
hiểu nàng đối với Tiểu Bảo lên án và phẫn nộ: khi dễ ta, dẫm trâu nhỏ của ta!
Người xấu! Đánh chết ngươi...
Lâm Xuân và Cửu Nhi lập tức như những con báo nhỏ, không hẹn mà
cùng nhắm phía Tiểu Bảo.
Tiểu Bảo không phòng bị, bị đứa nhỏ so với mình thấp một khúc đẩy ngã
xuống đất, lại thấy mọi người đều trừng hắn, mẹ hắn còn đánh hắn, nhịn
không được "oa" một tiếng khóc lên.
Lâm Xuân mặc kệ hắn khóc, nhấc chân đá lung tung lên người hắn.
Cửu Nhi cũng hô to "Cho ngươi đi cùng trâu nhỏ của ta", nhào lên đánh
hắn.
Lâm Đại Mãnh đứng không yên, tiến lên mỗi tay một đứa kẻo ra ngoài.
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Tiểu Bảo bị ăn mấy đá, khóc mắng nhào tới đá về phía Lâm Xuân.
Lâm Xuân bị đại bá kéo lại, bởi vậy bị trúng một cước.
Thu Sinh sinh khí, xông lại cho một bàn tay lên mặt hắn, vừa mắng:
"Không biết xấu hổ! Kiến thức hạn hẹp! Cho thịt lấy thịt, cho xiêm y lấy
xiêm y, cho đồ chơi đòi chơi, một gia đình đều không biết xấu hổ!"
Hạ Sinh cũng tới hỗ trợ, mắng: "Không biết xấu hổ! Không biết xấu hổ!
..."
Tuy Lâm Xuân và Cửu Nhi bị Lâm Đại Mãnh bắt được, cũng không an
phận, mỗi người ôm lấy một cánh tay của hắn như đang chơi đu dây, chân
đong đưa trong không cũng loạn mắng.
Hoàng lão cha và Hoàng đại nương nghe xong, xấu hổ, giận dữ muốn
chết.
Hôm nay thật quá mất mặt!
Mặc dù là con nít tranh cãi ầm ĩ, nhưng nếu không nghe người lớn nói qua
những lời này, sao có thể nói rõ ràng bài bản như vậy?
Hoàng lão cha nhìn thấy mấy tiểu tử Lâm gia như những con báo nhỏ, sắc
mặt tái xanh.
Bởi vậy có thể thấy được, con trai thật sự rất quan trọng!
Huynh đệ nhiều, đại biểu lực lượng gia tộc lớn, không dễ dàng bị người
khi dễ.
Lâm Đại Mãnh thấy tình hình có chút thất khống, đối với Lâm Đại Đầu
quát: "Đánh tên tiểu tử này!"
Ánh mắt nghiêm nghị nhìn phía Thu Sinh.
Bàn tay Lâm Đại Đầu lập tức đánh qua.
Thu Sinh "ngao" một tiếng, vội vàng lao ra cửa.
Chạy đến cửa viện đứng lại, một chân trong một chân ngoài, dáng vẻ sẵn
sàng bôn đào, sau đó quay đầu cao giọng mắng: "Vốn là không biết xấu hổ..."
Lâm Đại Đầu bị chọc tức, xắn tay áo lao tới: "Tiểu tử đáng chết, lão tử
đánh gãy chân của ngươi."
Thu Sinh liền chạy xa.
Lâm Đại Mãnh lại cúi đầu vỗ mấy bàn tay vào mông Cửu Nhi, mắng:
"Dám đánh người, lão tử liền đánh ngươi."
Cửu Nhi thế nhưng không khóc.
Lâm Xuân cũng không tránh khỏi, cũng bị vài bàn tay của đại bá.

www.vuilen.com

316

Tác Giả: Hương Thôn Nguyên Dã

ĐIỀN DUYÊN

Đỗ Quyên áy náy không thôi, đột nhiên nhớ tới một bài ca: "Ngày hôm
qua ngươi vì ai bị một trận đòn, hôm nay ngươi lại vì ai bị mắng một trận. Bị
đánh bị mắng, cũng là vì ngươi tiểu oan gia này."
Xin lỗi , tiểu huynh đệ!
Sau này tỷ tỷ nhất định dụng tâm dạy dỗ các ngươi, tranh thủ làm cho các
ngươi đi ra khỏi thôn Thanh Tuyền.
Nhưng hôm nay việc này còn chưa xong, nàng còn muốn tiếp tục biểu
diễn.
Vì thế, hai tay nàng vung loạn, quét tay vợ Đại Mãnh ra, khóc đưa bàn tay
về phía Hoàng Tước Nhi.
Hoàng Tước Nhi khóc tiến lên ôm lấy nàng.
Hai tay Đỗ Quyên ôm chặt cổ nàng, ôm đến gắt gao.
Trước mặt mọi người trong phòng, hai tỷ muội ôm đầu khóc rống.
Quang cảnh đó thật thê thảm, như những đứa trẻ không cha không mẹ
vậy.
Đỗ Quyên không cần cha, không cần nương, chỉ cần tỷ tỷ, có thể thấy
được bình thường đều do Hoàng Tước Nhi chăm sóc nàng, thật làm cho
người ta thương tâm.
Mọi người thấy không ai là không rơi lệ, ngay cả Hoàng đại nương cũng
hối hận không nên đánh Hoàng Tước Nhi trong cơn giận dữ. Nói đến cùng,
đó là cháu gái của nàng.
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Chương 69
Kết Quả Đấu Tranh

 

L

âm Xuân thấy Đỗ Quyên khóc thương tâm như vậy, đối với Tiểu Bảo

mắng "Bại hoại. Không biết xấu hổ. Mí mắt thiển. Trộm đồ." Đem hết những
câu mắng người hắn từng nghe qua và có thể nhớ được đều xả trên người
Tiểu Bảo.
Cửu Nhi sinh trưởng tại đại gia đình, so với hắn rõ ràng "lịch duyệt"
phong phú hơn, lại nói hắn lớn tháng hơn, bởi vậy mắng càng có "tiêu chuẩn"
: "Lấy đồ nhà người ta, đem móng vuốt ngươi chặt xuống cho nhớ lâu."
Phượng Cô nghe trợn mắt há hốc mồm.
Hoàng đại nương tức giận đến phát ngất.
Đang định phát tác đã thấy Lâm Đại Mãnh khom lưng, bàn tay lớn như
cây quạt hương bồ thay phiên nhau vỗ xuống mông hai đứa nhỏ, "ba ba" vài
tiếng, mỗi tiếng kêu vang giòn giã so với Phượng Cô đánh Tiểu Bảo còn ác
hơn nhiều. Lời của nàng liền bị nghẹn trong yết hầu không ra được.
Nhưng Cửu Nhi và Lâm Xuân thật là cực phẩm. Mông bị ăn bàn tay,
miệng vẫn như cũ mắng không ngừng, rất có 'gan hùm mật gấu', đối mặt với
địch nhân, với "khổ hình" vẫn cười nói tự nhiên.
Đỗ Quyên đã dừng khóc, há to miệng nhìn một màn này.
Lâm Đại Mãnh đang làm gì đây?
Có người nào đánh con và cháu như ngươi sao?
Đỗ Quyên "a a" kêu to, lúc này kêu từng câu ngắn, dồn dập mà bén nhọn.
Lâm Đại Mãnh ngẩng đầu nhìn lên, tiểu nữ oa đang căm tức nhìn hắn.
Hắn sửng sốt, nhịn cười không được, nói: "Được rồi, ngươi đừng khóc, ta
sẽ không đánh nữa. Cửu Nhi, còn không câm miệng cho ta, bằng không tối
nay không cho ăn cơm, quỳ một đêm cho ta."
Cửu Nhi nghe sự trừng phạt này có chút nặng, lại thấy Đỗ Quyên không
khóc , vội ngoan ngoãn câm miệng.
Lâm Xuân thấy Đỗ Quyên dừng khóc, cũng ngừng mắng.
Lâm Đại Mãnh liền thả bọn họ.
Hai đứa nhỏ được thả ra vội chạy về phía Đỗ Quyên, mỗi người kéo một
tay nhỏ của nàng.
www.vuilen.com
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Lâm Đại Mãnh thấy sắc mặt Hoàng lão cha rất tồi tệ, ha hả cười lớn đối
với Lâm Đại Đầu phất tay nói: "Đều đi về đi. Không sao."
Lại hướng về phía Hoàng lão cha cười nói: "Ta tưởng là chuyện gì, thì ra
là đám nhỏ nháo. Ai, chuyện này thì có là gì! Lão cha không thấy nhà ta đông
con nít, mỗi ngày đều ầm ĩ ba bốn lần. Nhà ai cũng là như vậy, trẻ con nháo
gà bay chó sủa suốt ngày. Nhà các ngươi coi như là tốt, hai huynh đệ ở xa,
đám trẻ ít gặp nhau cũng ít rùm beng hơn."
Rồi hướng Phùng Thị hô: "Đệ muội! Ngươi cũng đừng khóc. Đám nhỏ cãi
nhau, đừng để trong lòng. Đều là cháu trai, lão cha và đại nương đều đau
lòng, nghe bọn hắn nói là được." Vừa nháy mắt kêu vợ kéo Phùng Thị vào
phòng.
Hoàng lão cha vội vàng cười nói: "Đúng, đúng. Mỗi nhà đều có một bản
kinh khó đọc."
Lâm Đại Mãnh nói chuyện này như một trò khôi hài, còn nói nhà nhà đều
như vậy, trong lòng hắn dễ chịu hơn. Quả nhiên cảm thấy chuyện không có gì
đáng ngại.
Lại có, những lời Lâm Đại Mãnh nói với Phùng Thị, bất kể là không biết
hay là biết nội tình, đều giữ thể diện của hắn, hơn nữa là vô tình nhúng tay, vì
thế nhẹ nhàng thở ra, nhân cơ hội xuống đài.
Lâm Đại Mãnh cười nói: "Cái gì kinh với không kinh! Đều là con cháu,
tốt xấu gì cứ đánh một trận là xong việc." Nhìn phía Đỗ Quyên, "Ngươi cũng
nên bị đánh!"
Đầu tiên Đỗ Quyên ngạc nhiên, rồi nhìn hắn nhếch miệng cười.
Mặc kệ vì sao hắn ba phải, lời nói đều có dụng ý. Tuy tuổi tác mình không
nhỏ, nhưng trong sơn thôn chưa chắc người ta hiểu đạo lý đối nhân xử thế
như hắn, không bằng thuận thế xuống đài, kết thúc đi!
Một hồi khóc một hồi cười, chính là bản sắc của trẻ con.
Ai ngờ mọi người thấy nàng cười, đều buông một hơi thở dài vỗ tay kêu
lên: "Lại cười ! Lại cười !" Quả thực rất mừng rỡ.
Cười tốt hơn khóc a!
Phượng Cô giòn giã nói: "Ái dà, nàng còn nhỏ như vậy, ai nỡ đánh chứ!
Đỗ Quyên, đều do ca ca không tốt, ca ca phá hư. Tiểu thẩm đánh ca ca, xem "
Hai tay đặt tại bên má Tiểu Bảo, "ba ba" vỗ hai tiếng.
Đang dỗ trẻ em!
Đỗ Quyên buồn cười, cười càng lợi hại.

www.vuilen.com

319

Tác Giả: Hương Thôn Nguyên Dã

ĐIỀN DUYÊN

Mọi người đều cho rằng nàng thấy Tiểu Bảo bị đánh nên cao hứng cười,
một lượt đi tới dỗ nàng, phảng phất như chuyện lúc nãy chưa từng phát sinh
qua, như trẻ nhỏ nghịch ngợm thôi.
Tuy Tiểu Bảo không bị đánh nhưng thấy mọi người vì dỗ Đỗ Quyên làm
ra các loại tình trạng, vừa ghen tị lại ủy khuất, khóc lên, giống như thật bị
đánh.
Cửu Nhi và Lâm Xuân thấy, vỗ tay cười nói: "Đồ khóc nhè, bối rơm. Bối
đến bờ sông, bị chó cắn. Chó là ngươi, đại lão biểu." Vừa đọc vè vừa dùng
ngón tay lêu lêu, mắt lại liếc Lâm Đại Mãnh.
Không ngờ Lâm Đại Mãnh đứng yên híp mắt cười. Lâm Đại Đầu lại nhẹ
nhàng đi lên trước, gõ một cái trên đầu hai đứa trẻ, "Ta cho ngươi mắng! Ta
cho ngươi mắng!"
Hắn ôn nhu hơn, tay giơ cao lại nhẹ nhàng hạ xuống.
Lâm Xuân và Cửu Nhi nhanh chân chạy ra ngoài, đứng trong sân kêu.
Tiểu Bảo giận dữ, chỉ vào Đỗ Quyên nói: "Nàng mới khóc nhè!"
Phượng Cô trừng mắt quát: "Muội muội là con gái, mới mấy tháng tuổi."
Tiểu Bảo á khẩu không trả lời được.
Lâm Đại Mãnh nhẹ nhàng vỗ đầu hắn, cười nói: "Đều do ngươi nháo.
Nghịch ngợm quá! Thật giống đại tiểu tử nhà ta, hơi sơ sểnh một chút là nhảy
tọt xuống sông. Đám nhỏ này không có đứa nào là bớt lo."
Hoàng lão cha nghe hắn so sánh Tiểu Bảo với con trai hắn, hết sức cao
hứng.
Hắn vờ cả giận nói: "Khuya nay về nhà ta lại thu thập hắn. Lão Nhị, hai
ngươi phải cẩn thận quản giáo tiểu tử này. Lấy đồ của muội muội, chơi thì
chơi. Đập hỏng còn không phải là chân tiện?"
Vẻ mặt thập phần nghiêm chỉnh.
Hoàng lão Nhị cùng Phượng Cô liên tục gật đầu đáp ứng.
Hoàng lão Nhị lau mồ hôi, cầm cái chân gãy của trâu gỗ tiến lên nhìn Đỗ
Quyên cười làm lành nói: "Con trâu này để tiểu thúc cầm lại giúp ngươi sửa.
Sửa xong lại cho ngươi chơi nga."
Ý tứ thực rõ rệt.
Chỉ là, Đỗ Quyên mới có chín tháng lớn, sao nghe hiểu?
Hắn bất quá là nói cho người lớn ở đây nghe thôi.
Lâm Đại Mãnh vội cầm lại, cười nói: "Hay là để ta cầm về cho gia gia ta
làm đi. Đồ do hắn làm ra, hắn quen tay rồi."
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Tuy hắn không kế thừa tay nghề thợ mộc gia truyền, nhưng ở trong nghề,
hắn biết rõ đồ chơi này không dễ làm. Vào tay Hoàng lão Nhị, đừng nói sửa
chân trâu, chỉ sợ ba cái chân còn lại cũng bị sửa gãy luôn.
Hoàng lão Nhị đang hối hận, vừa rồi vừa nói vừa nhìn khối gỗ chạm khắc
kia, lập tức biết mình làm không được món đồ chơi này. Nghe hắn nói như
vậy, vội gật đầu đáp ứng.
Một trận phong ba được trừ khử, Lâm Đại Mãnh và Lâm Đại Đầu rời đi.
Lâm Xuân và Cửu Nhi còn không muốn đi, bị Lâm Đại Mãnh cứng rắn túm
lấy, xách ra ngoài như xách gà con.
Còn có Nhậm Tam Hòa, lúc hắn đi, vẻ mặt hắn đực ra.
Sao hắn có cảm giác mọi người bị tiểu nữ oa kia chơi đùa xoay quanh
đâu?
Trở về nhà Lâm Đại Đầu. mọi người ngồi xuống.
Lâm Đại Mãnh thấy Nhậm Tam Hòa vẫn trầm mặc, nói: "Huynh đệ, đừng
suy nghĩ. Chuyện trong nhà người ta, chúng ta không thể nhúng tay. Người ta
là cha con anh em, chúng ta dựa vào cái gì nhúng tay? Còn có, ta cảm thấy
việc này ta càng giúp càng phá hư."
Vợ hắn vội hỏi: "Là như thế nào?"
Lâm Đại Mãnh trợn mắt nói: "Còn nói, đều tại ngươi! Ngươi làm xiêm y
cho Đỗ Quyên, dùng vải tốt như vậy làm cái gì?" Lại chuyển hướng Nhậm
Tam Hòa, "Sau này Nhậm huynh đệ cũng đừng đưa con mồi cho Hoàng gia.
Sống mà dựa vào người khác tiếp tế là không được, vẫn cần nhờ vào chính
mình."
Lại sầm mặt đối với Lâm Đại Đầu nói: "Ngươi cũng vậy, sau này không
đuợc nhận con mồi của Nhậm huynh đệ. Hắn chưa thành thân, không cần tích
cóp gia sản sao?"
Lâm Đại Đầu vội vàng gật đầu.
Vợ Đại Mãnh bừng tỉnh đại ngộ, nói: "Đúng rồi. Việc này phải trách ta.
Mặc bộ xiêm y đó, khó trách người đỏ mắt, lại không phải do chính mình
kiếm được."
Nhậm Tam Hòa hiểu ra, biết mình phạm sai lầm lớn: một lòng chỉ nghĩ
đến chiếu cố Đỗ Quyên, lại quên "Cây cao hơn rừng, gió sẽ làm gãy nhánh".
Làm cho nàng trở thành người bình thường mới có thể bình an lớn lên.
Bởi vậy yên lặng cúi đầu suy nghĩ, sau này nên giải quyết thế nào.
Lâm Đại Mãnh không biết nói đạo lý lớn, chỉ ra lệnh cho bọn họ sau này
không được tiếp tế Hoàng gia, muốn chiếu cố cũng phải âm thầm chiếu cố.
Việc này liền qua đi.
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Lại nói Hoàng gia, sau khi Lâm Đại Mãnh bọn họ đi, Hoàng lão cha cũng
đi.
Tuy Phùng Thị nháo cho hung nhưng không có bị thương. Sau khi mọi
người rời khỏi, lập tức bò khỏi giường đi làm cơm. Hôm nay hai khuê nữ đả
thương tâm nàng. Tình cảnh 2 bé gái ôm đầu khóc rống như trẻ mồ côi, làm
nàng tự trách không thôi.
Cho nên bà bà bọn họ đều đi, nàng vẫn nướng con thỏ, lại nấu đậu hủ và
nấm, còn chưng trứng, làm năm sáu món ăn.
Buổi tối, người một nhà lặng yên ngồi trên bàn ăn cơm.
Phùng Thị ôm Đỗ Quyên, đút nàng ăn trứng trước.
Sữa vợ Đại Đầu không nhiều như trước, cho nên hiện tại Đỗ Quyên
thường dặm thêm cháo và trứng gà.
Đang ăn, Hoàng lão Nhị gõ cửa tiến vào, đưa rổ trên tay ra nói cha mẹ kêu
hắn đưa đồ ăn đến, là một chén lớn thịt gà và một chén giò heo hầm đậu
tương.
Đỗ Quyên kinh ngạc đến rớt cằm, nhìn Phùng thị cũng có biểu tình tương
tự.
Hoàng Lão Thực càng kích động xoa tay vào nhua, vội kêu lão Nhị vào
phòng ngồi.
Hoàng lão Nhị tưởng là nhà ca ca sẽ nồi lạnh lò băng, đại tẩu khẳng định
còn nằm trên giường, đại ca và chất nữ nhất định đói bụng, ai ngờ tới thấy
Phùng Thị đang ngồi trên bàn đút cho Đỗ Quyên, buông một hơi thở dài,
cũng yên tâm.
Hắn vội cười nói: "Trong nhà đang chờ ta ăn cơm. Ta không ngồi."
Nói xong nhìn về phía Phùng thị, lại gọi một tiếng "Đỗ Quyên".
Phùng Thị cũng không lên tiếng, cúi đầu.
Đỗ Quyên hì hì cười, đối với hắn phất phất tay.
Hoàng lão Nhị thấy Phùng Thị không để ý tới hắn, vội tự quyết định nói:
"Chất nữ thông minh, nhận được ta kìa." Lại hỏi Hoàng Tước Nhi vài câu,
mới cầm không rổ đi về.
Hoàng Lão Thực nhìn ba bốn bát thịt trên bàn, hết sức cao hứng, vội thò
đũa gắp gà, lại bị Phùng Thị đánh rớt.
Phùng Thị sầm mặt nói: "Ngươi cả ngày đi ra ngoài ăn, còn ăn không đủ
sao? Cái này để dành cho Tước Nhi ngày mai ăn."
Hoàng Lão Thực ngượng ngùng cười nói: "Ta không ăn. Ta ăn đậu
tương."
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Phùng Thị không nói gì thêm, bới trong bát gà tìm một miếng lườn gà gắp
cho Hoàng Tước Nhi. Đùi gà không có khả năng có, khẳng định dành cho
Tiểu Bảo.
Hoàng Tước Nhi thụ sủng nhược kinh, nhỏ giọng nói: "Nương cũng ăn
đi."
Lúc này, Phùng Thị không hung dữ với nàng, ngừng một lát mới nói:
"Nương ăn móng heo."
Hoàng Tước Nhi cười hạnh phúc.
Ý nương là, thịt gà đều để dành cho nàng ăn.
Đỗ Quyên cao hứng ha hả cười, đem ngón tay chỉ về phía móng heo.
Phùng Thị buồn cười, thấp giọng nói: "Ngươi mắt thèm! Cái kia không
thể ăn."
Hoàng Lão Thực thấy đại náo qua đi còn có cảnh tượng ấm áp này, thập
phần hưng trí ngẩng cao đầu, vội nói: "Lấy một chút da cho nàng nếm thử.
Da trơn, không có việc gì."
Phùng Thị do dự một chút, thấy Đỗ Quyên nhìn giò heo nuốt nước miếng,
đành phải dùng chiếc đũa gắp một chút da đút cho nàng.
Đỗ Quyên bẹp miệng hai lần, cảm thấy hương vị rất thơm.
Nhưng nàng nhấp vài cái, da thịt lăn lộn trong miệng mấy lần, nhai không
nát, đành nuốt chửng.
Hoàng Lão Thực và Hoàng Tước Nhi nhìn chằm chằm vào nàng, thấy
nàng ăn hữu tư hữu vị đều bật cười. Phùng Thị cũng nhịn không được.
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Chương 70
Mục Tiêu Cuộc Đời Của Tiểu Đỗ Quyên

 

M

ột bữa cơm qua đi, ngày lại trở về quỹ đạo của nó.

Nhưng không giống như trước. Nhậm Tam Hòa không mang con mồi tới,
xiêm y càng không có, ngay cả Lâm gia cũng không tặng đồ ăn.
Mùa xuân tháng 3, hoa hồng liễu xanh mơn mởn, Đỗ Quyên rốt cuộc biết
đứng lên.
Nàng rõ ràng kêu lên hai chữ "Tỷ tỷ", làm Hoàng Tước Nhi vui vẻ nửa
ngày không khép miệng, lại cẩn thận nhìn lén cha và nương, bởi vì muội
muội không có gọi bọn họ trước, nàng sợ bọn họ sinh khí.
Khi được 14 tháng 1 tuần, Đỗ Quyên đã đi được vững vàng.
Cảm giác mình là chúa tể thân thể thật tốt, muốn đi đâu thì đi đó. Có thể
nói chuyện thật tốt, có thể nói cho Hoàng Tước Nhi như thế như vậy. Hai chị
em mỗi ngày đều có thương có lượng, nói không hết lời.
Cho nên, Đỗ Quyên cảm thấy rất vui sướng, cũng thực cảm tạ trời cao
không để cho nàng xuyên tới thân người què hoặc người câm, đây là ân huệ
lớn cỡ nào.
Đã biết đi thì không thể nhàn rỗi, nên làm chút gì.
Đỗ đại tiểu thư đứng ở trong sân, hai mắt nhìn trời, rơi vào trầm tư.
Tỉ mỉ suy tính, nàng bỗng nhiên phát hiện mình không biết làm gì cả. Nói
cách khác, nàng sinh hoạt trong sơn thôn căn bản không dùng được. Nhưng
đã đến nơi này, nàng muốn học từ đầu. Nàng còn nhỏ, trước mắt chỉ có thể ăn
không ngồi rồi.
Nhưng nàng không cho phép bản thân ăn không ngồi rồi.
Cuộc sống của nàng, mục tiêu nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ.
Nói không lớn là bởi vì nàng không nghĩ tích cóp làm đại gia, mà ở đây,
một góc hẻo lánh trong núi cũng không tích cóp nổi. Nàng cũng không nghĩ
lập đại sự nghiệp, chỉ cần cơm no áo ấm, điền viên sinh hoạt như cỡ Lâm gia
là được.
Nói không nhỏ bởi vì Hoàng gia không có thợ mộc, cũng không là thợ đá,
cũng không có người săn thú; hơn nữa, cho tới bây giờ, nàng cũng không có
tính toán học ba nghề này. Cho nên nói, mục tiêu này trước mắt đối với
Hoàng gia mà nói, có chút cao.
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Mục tiêu định cao chút cũng không sai, nàng nghĩ.
Trước nuôi gà.
Nếu Lý Đôn nghe được lời này khẳng định cười đến chết: nàng làm sao
biết nuôi gà!
Nếu lấy lương thực trong nhà cho gà ăn coi như là nuôi gà thì người nào
cũng biết.
Đỗ Quyên không muốn như vậy.
Hừ! Trời không tuyệt đường người.
Nàng đứng nửa ngày trời không động, Lâm Xuân cho rằng nàng đang
nhìn trời đếm chim. Vì thế bắt chước ngửa đầu nhìn, vừa đếm "Một cái, 2 cái,
ba cái..."
Tiếp theo hắn không biết, bởi vì hắn chỉ biết đếm tới chừng đó thôi.
Đỗ Quyên bừng tỉnh, ho khan một tiếng, thu hồi ánh mắt nhìn trời lại.
Nhìn thằng bé kế bên, dùng tiếng nói trong trẻo của trẻ nhỏ nói: "Lâm Xuân,
ta dạy ngươi, đếm: 1, 2, 3, 4, 5..."
Như tụng kinh, Đỗ Quyên bắt đầu nàng bắt đầu dạy học bước đầu tiên.
Dạy lần thứ nhất, trước học đếm tới 10, hơn nữa nhắc nhở hắn "Không
cho nói với người khác. Bằng không, không để ý tới ngươi." Lâm Xuân dùng
sức gật đầu.
Hoàng Tước Nhi từ trong nhà đi ra. Nói nàng muốn ra vườn hái rau, hỏi
Đỗ Quyên có muốn đi hay không.
Đỗ Quyên nói: "Tỷ, chúng ta lưới cá. Nuôi gà. Gà đẻ trứng."
Hoàng Tước Nhi nghe xong kinh ngạc: "Lưới cá ở đâu?"
Đỗ Quyên chỉ ra ngoài, nói: "Dùng rổ, lưới trong mương. Cá nhỏ."
Hoàng Tước Nhi có chút do dự nhưng rất nhanh sẽ gật đầu.
Bởi vì mặc dù muội muội nhỏ, nhưng từ khi có thể nói chuyện đã giúp
nàng nghĩ kế, mỗi lần có thể nói đều không sai. Còn có, nàng cũng bất quá
chỉ 6 tuổi mụ, bởi vậy không thể chu toàn suy xét hiện thực, bình thường đều
là tâm tính trẻ con. Nếu muội muội muốn lưới cá, vậy thì đi lưới cá.
Lâm Xuân càng tưởng Đỗ Quyên muốn chơi, vội thúc giục các nàng đi
mau.
Ở phòng bếp tìm cái rổ đan mịn muột chút, ba đứa trẻ đi tới một cái
mương nhỏ.
Mương này cũng hai thước rộng. Mương như vậy trong thôn và ngoài
đồng ruộng có thật nhiều.
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Ở hạ du Đỗ Quyên tìm một chỗ tương đối hẹp, kêu Hoàng Tước Nhi đem
rổ chặn ngang mương, hai bên trống không dùng đất đá chặn lại, sau đó nói:
"Cứ như vậy. Chờ một lát tới bắt cá."
Hoàng Tước Nhi hài lòng cười, nói: "Tốt, như vậy bớt việc a."
Lại hỏi: "Đỗ Quyên, nếu gà không ăn thì làm sao?"
Đỗ Quyên nói: "Phơi khô, băm nhuyễn, trộn, vỏ bắp."
Mắt Hoàng Tước Nhi sáng lên, nói: "Cho gà ăn thịt."
Bình thường nương xào rau cho một chút thịt vụn, mùi vị đó thơm vô
cùng. Bởi vậy, nàng cảm thấy chủ ý của muội muội thật không sai.
Lâm Xuân là đứa cẩn thận, lại nói, con trai thích vọc nước, hắn ngại
Hoàng Tước Nhi đắp đá bùn không được kín, tự mình chân trần đứng dưới
mương, chổng cái mông nhỏ dùng bùn lấp vào khoảng trống hai bên đầu rổ,
làm cho hai tay đều là bùn.
Bận rộn đến mức đầy đầu mồ hôi mới ngước mặt đối Đỗ Quyên kêu lên:
"Đỗ Quyên, xem. Tốt lắm."
Đỗ Quyên vội khen: "Thật có năng lực. Đi lên, rửa tay. Rửa."
Lâm Xuân gật đầu, trong mương dùng sức chà tay.
Sau đó sẽ ngồi trên cỏ bên bờ rửa chân mang giầy.
Đây là Đỗ Quyên dạy sinh hoạt thường thức: chơi như thế nào đều được,
dơ tay phải rửa.
Mấy đứa trẻ hoàn thành công việc "hạng nặng", lòng tràn đầy trở về,
quyết định chạng vạng đến thu cá.
Đỗ Quyên còn hưng trí bừng bừng đối với Lâm Xuân nói, nếu nuôi gà như
vậy nó đẻ nhiều trứng thì nói Thu Sinh và Hạ Sinh ca ca đi ra ngoài lưới cá
tôm nhỏ, như vậy có thể nuôi thêm nhiều gà, tương lai bọn họ sẽ có trứng gà
ăn.
Lâm Xuân bị nàng vẽ phác thảo tiền cảnh hấp dẫn, đêm đó nháo với đại ca
và nhị ca.
Lúc chạng vạng, Hoàng Tước Nhi bắt đầu nấu cháo bắp ngô.
Đỗ Quyên ở bên cạnh nhìn, bởi vì nàng muốn học nhóm lửa.
Đây chính là kỹ thuật sống, nàng học rất nghiêm túc.
Ai, nếu là kiếp trước Lý Đôn dạy nàng, nàng lại cứ lơ đãng như vậy thì
thật thúc thủ vô sách (bó tay)!
Cơm nấu xong, hai tỷ muội hào hứng đi tới mương thu cá.
Hạ Sinh và Lâm Xuân ở cửa nhà nhìn thấy, vội đi theo xem náo nhiệt.
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Hạ Sinh xung phong nhận việc nói: "Ta tới bắt. Tước Nhi, ngươi không
nên làm ướt giày, quay đầu nương ngươi mắng ngươi."
Hoàng Tước Nhi gật đầu, lùi ra sau một bước cho hắn làm.
Trẻ con ở nông thôn bất đồng, Hạ Sinh rất có kinh nghiệm. Hắn không lấy
rổ trước, mà lấy gậy khua nước từ thượng du một đường tới chỗ chặn rổ,
giống như đuổi chạy xuống, như vậy cá nhỏ sẽ bị xua vào rổ.
Đỗ Quyên không khỏi khen: "Hạ Sinh ca ca, rất biết cách làm."
Hạ Sinh ha hả cười, đứng ở bên mương, đưa cánh tay dài ra kéo rổ lên.
Lâm Xuân và Đỗ Quyên đợi không kịp tiến lên nhìn.
A, thực nhiều tôm cá nhỏ! Dự tính có hai ba con.
Đám trẻ cười to, rất có cảm giác thành tựu.
Hạ Sinh nhếch miệng cười nói: "Tước Nhi, các ngươi nuôi trước. Nếu gà
chịu ăn đẻ trứng, ta cũng đi lưới." Hắn cũng lên kế hoạch.
Hoàng Tước Nhi gật đầu.
Đề nghị của muội muội, nàng tin tưởng mười phần.
Kỳ thật muội muội luôn có ý nghĩ kỳ lạ, nàng cũng không biết.
Dù sao cũng là cho gà ăn, cá không cần bỏ ruột, cứ để trong rổ, treo trên
cành trúc phơi nắng, vì sợ để nơi khác bị mèo ăn vụng. Cứ như vậy, mèo ngửi
thấy mùi cá, đứng dưới cây trúc ngửa đầu kêu "meo meo" không ngừng.
Hoàng Lão Thực và Phùng Thị từ ruộng trở về. Phùng Thị vào bếp bận
rộn, Đỗ Quyên nhìn cha nói: "Cha, ngươi chẻ củi, xếp gọn. Tỷ tỷ chặt không
nổi."
Từ lúc nghe Phùng Trường Thuận nói qua một lần, Hoàng Lão Thực chưa
từng làm. Lúc Phùng Thị nấu cơm, nàng vừa nhóm lửa vừa bẻ gãy nhánh
tùng. Về phần Hoàng Tước Nhi thì càng phí sức, tay nhỏ bắt đầu có vết chai.
Đỗ Quyên quyết định thay đổi tình huống này.
Hoàng Lão Thực sảng khoái đáp ứng.
Từ trong lều kéo ra một bó nhánh cây ra, Đỗ Quyên kéo một băng ghế nhỏ
qua cho hắn ngồi chẻ củi.
Đỗ Quyên ở bên cạnh nhìn, câu được câu không hỏi, hắn trả lời.
Chợt nghe Phùng Thị ở phía sau lớn tiếng mắng: "Tước Nhi, ngươi tìm
chết a! Lấy rổ này đựng cá con, tanh chết, làm sao còn đựng đồ ăn được?
Ngươi kéo cá con cá cháu về. Ngươi ăn hả?"
Đỗ Quyên vội vàng chạy tới, đem sự tình nói rõ, nói: "Nương, là ta kêu
làm. Cá cho gà ăn."
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Phùng Thị cũng không cho nàng mặt mũi, trợn mắt nói: "Ngươi thật bản
lãnh! Lưới cá cho gà ăn. Ngươi nghe ai nói?"
Đỗ Quyên chuẩn xác nói: "Nhậm thúc nói."
Phùng Thị nghe xong hồ nghi nói: "Ngươi đừng có tán dóc!"
Đỗ Quyên ủy khuất nói: "Là thật. Nhậm thúc còn nói, sau này bắt chim trĩ
cho ta nuôi. Nương, ta nuôi gà, đẻ trứng cho nương ăn, sinh tiểu đệ đệ."
Nàng biết đây là điểm uy hiếp của Phùng Thị.
Quả nhiên, Phùng Thị nghe xong đôi mắt lập tức đỏ lên, bỏ lại một câu
"Ngươi thật nhiều ý kiến, chưa bò đã muốn đi. Còn nuôi gà nữa! Nếu ngươi
có thể nuôi gà, nương chết cũng nhắm mắt." Rồi xoay người rời đi, không
truy cứu chuyện rổ nữa.
Cứ tưởng việc này qua đi, ai ngờ Phùng Thị vào bếp vẫn mắng Hoàng
Tước Nhi, nói nếu để muội muội rơi xuống nước sẽ đánh gãy đùi nàng. Còn
nói, không bỏ ruột đám cá nhỏ kia sẽ dễ bị hư thối, căn bản chỉ biết phá hoại,
không biết làm chính sự.
Đỗ Quyên thở dài, cảm thấy mình không biết làm việc.
Đồng thời, nàng cũng cảm thấy tiền cảnh không sáng sủa.
Bởi vì người lớn luôn cảm thấy hành vi của tiểu hài tử đều không đứng
đắn, đều là nghịch ngợm. Ngay cả Thu Sinh lớn như vậy, đi ra ngoài bắt cá,
thím Lâm còn nói là hắn tìm cớ đi chơi. Huống chi nàng mới bây lớn, quỷ
mới tin nàng thật muốn nuôi gà.
Mùa hè ngày dài, ăn xong cơm tối trời còn sáng.
Phùng Thị và Hoàng Tước Nhi dọn bát, Hoàng Lão Thực và Đỗ Quyên
ngồi trong sân hóng mát.
Đỗ Quyên tiếp tục sai sử lão cha: "Cha, chẻ củi đi."
Hoàng Lão Thực không làm, nói: "Đã chặt một bó, đủ cho ngày mai rồi."
Đỗ Quyên chu môi nói: "Cha lười."
Hoàng Lão Thực không chút phật lòng, nói: "Lúc này không phải thập
phần vội, mỗi ngày buổi tối ta về chặt cũng thế thôi."
Đỗ Quyên oán thầm: đây căn bản là qua ngày nào hay ngày đó.
Nàng sẽ không buông tha hắn, lại nói: "Trước đây cha không chẻ, tỷ tỷ
nấu cơm làm tay bị thương."
Hoàng Lão Thực ngồi trên ghế đung đưa quạt hương bồ, cười híp mắt
nhìn khuê nữ, không coi lời của nàng ra gì.
Đỗ Quyên bỗng nhiên ghé sát vào hắn, nhỏ giọng nói: "Nhậm thúc cho ta
con thỏ. Ta không lấy."
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Hoàng Lão Thực trừng lớn mắt hỏi: "Sao ngươi không lấy?"
Đỗ Quyên giảo hoạt nhìn hắn chớp chớp mắt, nói: "Ngươi chẻ củi, ta sẽ
lấy."
Hoàng Lão Thực há hốc mồm.
Đỗ Quyên lại thêm một câu "Nhậm thúc nói, ngươi lười, không thương
khuê nữ."
Những lời này vừa ra, Hoàng Lão Thực ngây dại.
Ngưng một lát, hắn đứng dậy đi chẻ củi.
Đỗ Quyên nhặt quạt hương bồ lên, đứng bên cạnh giúp hắn đuổi muỗi.
Hoàng Lão Thực cảm thấy không yên: hèn chi Nhậm huynh đệ không đưa
món ăn thôn quê tới, thì ra là thấy hắn lười, không thương khuê nữ.
Hắn vừa chẻ củi, vừa hỏi hỏi Đỗ Quyên: "Nhậm thúc ngươi thật nói đưa
con thỏ?"
Đỗ Quyên gật đầu nói: "Ân. Còn có gà. Nhậm thúc nói, đưa gà sống cho
ta nuôi."
Hoàng Lão Thực nghe xong ánh mắt tỏa sáng, hai tay vung loan đao, phá
lệ ra sức.
Nuôi gà hay không nuôi gà, không sao cả; gà đưa tới là có thể giết ăn nha!
Thật ra Nhậm Tam Hòa căn bản chưa nói qua chuyện này, nhưng Đỗ
Quyên không thèm để ý.
Không phải nàng mặt dày luôn cầu hắn tiếp tế, mà là nàng nghĩ, mặc kệ
hắn có lai lịch gì, nếu ở đây bảo hộ nàng, nàng không ngại lợi dụng một chút.
Lúc trước hắn tặng xiêm y lại đưa con mồi, chung quy không phải là kế
lâu dài.
"Cho ngươi cá không bằng chỉ ngươi cách bắt cá", không bằng dùng lực
lượng của hắn, làm cái nhà này hưng vượng lên mới là chính đạo.
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Chương 71
Cuộc Sống Hạnh Phúc

 

H

oàng Lão Thực bị khuê nữ sai sử thành công, là không được yên tĩnh

nữa.
Chạng vạng hôm sau, sau khi kết thúc công việc, Đỗ Quyên như cũ thúc
hắn chẻ củi.
Mãi đến khi một đống củi được chẻ hết, xếp gọn như lỗ châu mai như lời
Phùng Trường Thuận nói, Đỗ Quyên mới hăng hái biểu dương hắn; Vì thế,
nàng nói với Nhậm Tam Hòa là muốn một con thỏ.
Nhậm Tam Hòa thập phần kinh ngạc.
Đỗ Quyên không chút xấu hổ đếm trên đầu ngón tay, đối với hắn nói:
"Muốn xẻng nhỏ, cái cuốc nhỏ, dao nhỏ, lưới nhỏ, gùi nhỏ, rổ nhỏ..."
Nhậm Tam Hòa ôn nhu hỏi tiểu nữ oa: "Ngươi muốn những thứ này để
làm gì?"
Đỗ Quyên cười híp mắt nói: "Ta muốn."
Nếu nói ra một đống kế hoạch, hắn sẽ kinh ngạc đến ngây người. Đơn
giản cái gì cũng không nói, chỉ là muốn. Nếu canh chừng nàng dùng những
vật này cho việc gì, so với đi săn da cáo còn dễ dàng hơn.
Nhậm Tam Hòa buồn bực.
Nếu Đỗ Quyên thật muốn da cáo, hắn còn dễ dàng kiếm được. Mấy thứ
này tuy không bao nhiêu tiền, nhưng trước mắt hắn thật không dễ tìm được.
Vì thế, hắn ra ngoài núi một chuyến, mới coi như làm đủ.
Sau đó liên tục đưa vài lần chim trĩ đến, đều là sống, có lông vũ rất xinh
đẹp. Dân bản xứ gọi là "Hồng gà cảnh".
Nguyện vọng muốn ăn gà của Hoàng Lão Thực căn bản không thể thực
hiện. Toàn bộ gà đều bị Phùng Thị cắt cánh thành gà nhà để nuôi.
Rốt cuộc nàng cũng hiểu, khuê nữ thật muốn nuôi gà.
Mặc kệ có thể nuôi thành hay không, nàng còn nhỏ tuổi đã biết bận tâm
trong nhà, làm lòng nàng phá lệ mềm mại càng thêm thích nàng. So với Đỗ
Quyên, Hoàng Tước Nhi càng như nàng nhặt về.
Phùng Thị thiên vị Đỗ Quyên không chỉ vì chuyện đó, còn bởi vì khuê nữ
này quá tri kỷ.
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Nàng cứng rắn quấn lấy Hoàng Lão Thực, khiến hắn chẻ hết củi xong, lại
kêu hắn làm chuyện khác, thường dùng thanh âm êm ái gọi:
"Cha, cho heo ăn."
"Cha, vại hết nước."
"Cha, giúp nương gánh củi về."
"Cha. Đem bao đậu này lên gác xép đi."
Tóm lại, việc nhà nàng đều trông coi, đem việc nặng giao hết cho Hoàng
Lão Thực. Nàng và Hoàng Tước Nhi cũng làm chút việc trong khả năng,
Phùng Thị căn bản không cần nàng phân công.
Vì thế. Hết thảy đều gọn gàng ngăn nắp hẳn lên.
Có lúc Hoàng Lão Thực không nghe theo, Phùng Thị sẽ lớn giọng mắng
lên.
Bởi vì, nàng phát hiện Đỗ Quyên an bài tốt hơn mình.
Lại nói, Hoàng Lão Thực bị Đỗ Quyên thúc giục cũng rất vui thích. Hắn
tựa như con lừa kéo cối xay, mắt bị bịt kín nhưng vẫn cố đuổi theo củ cà rốt
treo phía trước, mãi đến khi làm xong việc mới có thể ăn được củ cà rốt kia.
Củ cà rốt chính là Nhậm Tam Hòa đánh món ăn thôn quê.
Chỉ cần Đỗ Quyên mở miệng, Nhậm Tam Hòa sẽ đưa. Đỗ Quyên không
cần, Nhậm Tam Hòa sẽ không đưa.
Hoàng Lão Thực cảm thấy cuộc sống như thế có đầu ra.
Mỗi ngày từ sáng sớm đến chạng vạng, Đỗ Quyên đều đứng ở cửa viện
đưa đón cha mẹ.
Nhìn thấy Hoàng Lão Thực và Phùng Thị trở về, thật xa nàng đẫ kêu
"Cha! Nương!"
Hoàng Lão Thực hoàn toàn bị nàng "thuần hóa", vừa nghe nàng kêu, liền
cao giọng đáp "Ai! Khuê nữ!". Phùng Thị sụp mí mắt, cố ý nghiêm mặt, nàng
ngượng ngùng biểu hiện tình cảm ra ngoài, trừ phi là lúc kích động.
Chẳng những kêu cha mẹ, thấy người khác Đỗ Quyên cũng kêu.
"Thím Lâm đã trở lại?"
"Đại Đầu bá bá."
"Thu Sinh ca ca."
Lâm Đại Đầu lập tức cười như hoa sen, giòn giã đáp lời.
Bởi vì từ trước tới nay Đỗ Quyên không gọi hắn, đối với hắn cũng không
hoà nhã.
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Hôm nay cũng không biết là làm sao, chắc là gọi người thuận miệng,
phanh không kịp nên kêu không chừa một ai, làm cho Lâm Đại Đầu vui vẻ
không thôi.
Xem ra Đỗ đại tiểu thư không có tiềm chất làm ác nhân.
Mọi người thấy vẻ mặt hối hận của Đỗ Quyên sau khi lỡ kêu Lâm Đại
Đầu, đều cười.
Thu Sinh có chút "Đại nam tử chủ nghĩa". Hắn cũng đặc biệt thích Đỗ
Quyên, mỗi lần về nhà đều mang một cái gì đó cho nàng chơi, có khi là một
con dế mèn bự. Hôm nay hắn giống như hiến vật quý, lấy ra một con chim
nhỏ chưa biết bay cho nàng.
Đỗ Quyên cảm thấy thịnh tình không thể chối từ.
Nàng thích những món đồ chơi của Cửu Nhi bởi vì tạo hình của nó giống
như những tác phẩm nghệ thuật. Nhưng nàng không phải là tiểu hài tử, dế
mèn, châu chấu, chim nhỏ gì đó, nàng thật tâm không có hứng thú chơi.
Vì thế, đôi mắt đen bóng của nàng vụt sáng lên đối với Thu Sinh nói:
"Cho Lâm Xuân chơi."
Thu Sinh như làm ảo thuật, lấy một con chim từ trong túi tiền ra, nói: "Ta
còn một con. Đây là cho ngươi chơi."
Mặt Đỗ Quyên giật giật: đem người ta biến thành "Nhà tan điểu tán", đứa
nhỏ này...
Vì cứu lại con chim nhỏ này, nàng đành phải nhận lấy.
Có một lão hán thả trâu không đi ngang qua cửa Hoàng gia, mà đi bên con
đường nhỏ. Mỗi ngày sớm muộn gì đều thấy thân mình nho nhỏ của một bé
gái đứng ở cửa kêu người, cái miệng nhỏ thật ngọt, cảm thấy thú vị, nên cách
thật xa đã phất tay với nàng.
Đỗ Quyên lập tức giòn tan nói: "Gia gia, thả trâu trở lại?"
Lão hán rất cao hứng, nhảy xuống trâu chạy tới, rất cẩn thận từ trong túi
lấy ra mấy quả dại hồng hồng cho nàng. Đây là mang về cho cháu trai, chia
một nửa cho nàng.
Đỗ Quyên nhận lấy, đưa một trái lên miệng nếm nếm, ngửa đầu cười nói:
"Ngọt. Cám ơn gia gia."
Lão hán vừa muốn nói chuyện, chợt nghe Thu Sinh cả kinh kêu lên: "Trâu
chạy kìa, Tôn gia gia."
Tôn lão hán vội vàng xoay người đuổi theo trâu, còn không quên quay đầu
hướng hai vợ chồng Hoàng Lão Thực nói: "Lão Thực a, khuê nữ ngươi thật
tốt."
Đây là lời khen ngợi tốt nhất.
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Hoàng Lão Thực và Phùng Thị đều cảm thấy có mặt mũi gấp bội.
Đỗ Quyên như vậy, không phải vì kéo nhân duyên, lấy lòng khoe mã, mà
là nàng sớm muộn gì đều thích đứng ở cửa viện, nhìn người trong thôn "Mặt
trời mọc mà làm, mặt trời lặn mà nghỉ", nhàn nhã đi lại trên con đường thôn
nhỏ. Tình cảnh giống như một bức họa.
Khụ khụ!
Nàng thừa nhận mình có chút lãng mạn. Mỗi ngày đều qua như vậy, còn
trang điểm thưởng thức tình thơ ý hoạ.
Nhưng thôn Thanh Tuyền sớm tối gì thật sự rất đẹp.
Ách, lúc này cũng rất đẹp!
Lập tức, Đỗ Quyên nắm ống tay áo của cha vào nhà, vừa nhìn vào cái gùi
trên tay hắn hỏi: "Cha, hôm nay bắt được bao nhiêu cá nhỏ?"
Hoàng Lão Thực cao giọng cười nói: "Hôm nay được nhiều, có bảy tám
lượng."
Đỗ Quyên đang muốn nói chuyện, Phùng Thị hỏi: "Đỗ Quyên, hôm nay
gà đẻ mấy cái trứng?"
Đỗ Quyên lập tức phấn chấn nói cho nàng biết: "12 cái. Hai con gà mái
rừng cũng đẻ trứng."
Phùng Thị nghe xong cao hứng, quay đầu lại hỏi: "Ngươi thả riêng sao?"
Đỗ Quyên lắc đầu nói: "Không có, nhưng ta nhận được. Trứng nhỏ hơn
một chút, phía trên còn dính tơ máu nữa."
Phùng Thị gật đầu nói: "Ngươi lấy đến đây, ta chưng co ngươi ăn. Trứng
đẻ lần đầu tiên là bổ nhất. Lấy thêm ba cái ra, buổi tối sao rau hẹ. Tỷ tỷ ngươi
nấu cơm xong chưa?"
Đỗ Quyên vội nói: "Nấu xong rồi, đang đợi nương về xào rau. Nương,
buổi tối nấu nấm đi. Ta muốn ăn nấm."
Vừa nói vừa cười đối với Hoàng Lão Thực chớp chớp mắt, ý là buổi tối ăn
ngon.
Hoàng Lão Thực cũng vui vẻ không khép được miệng.
Trong nhà ăn càng ngày càng ngon, hắn làm việc có sức.
Đỗ Quyên lập tức đi vào phòng cầm năm cái trứng gà ra giao cho Phùng
thị, Phùng Thị liền đi xuống bếp. Hoàng Tước Nhi cùng Đỗ Quyên vội vàng
xử lý đám cá nhỏ. Hoàng Lão Thực mang bắp ngô và thành phẩm thu được
vào sân.
Dùng cá bột nuôi gà rất có hiệu quả.
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Phải thanh lý sạch sẽ đám cá nhỏ, bằng không lúc phơi bụng cá dễ bị thối
rữa, còn kéo thêm ruồi bọ. Sau khi phơi kho tôm cá nhỏ xong, dùng hòn đá
mài nhuyễn, trộn cỏ, cám và bảy tám tạp loại gì đó cho gà ăn.
Cho gà ăn như bình thường thôi, bất quá cần mẫn hầu hạ chút. Không có
kỹ thuật hàm lượng, bởi vì Đỗ Quyên không biết kỹ thuật.
Trước mắt Hoàng gia có 35 con gà. Trong đó có 32 con gà mái, 12 con đã
đẻ trứng.
Đừng tưởng chuyện này dễ dàng. Bình thường người ta chỉ nuôi hơn 10
con, thậm chí chỉ có mấy con, nhiều nhất cũng là hai mươi mấy con. Nhà Đỗ
Quyên xem như "nhà giàu nuôi gà".
Bởi vì nhà nông công việc nhiều, nuôi gà nuôi heo đều là tiện thể, không
có ai bỏ hết công phu ra chăn nuôi, cũng không có nhiều lương thực để nuôi.
Tỷ như nuôi gà, một ổ trứng nhiều nhất có thể ấp ra hai mươi con gà con.
Nếu hầu hạ không tốt, chết mấy con gà con là bình thường. Đợi lớn hơn một
chút, chạy khắp nơi sẽ dễ bị mất. Cũng không biết là bị mèo hay chó cắn hay
bị chồn tha đi. Còn có bệnh chết không tính. Va chạm, đợi trưởng thành, gà
trống giết thịt, chỉ có gà mái mới giữ lại đẻ trứng.
Một đường đào thải, có thể còn lại bao nhiêu?
Đỗ Quyên thực áy náy, bởi vì đám gà này, Hoàng Tước Nhi mệt hơn
trước nhiều.
Đương nhiên, nàng cũng không nhàn hạ: lúc gà còn nhỏ, nàng canh giữ ở
cửa sân, không cho chúng nó đi ra ngoài, sợ đi ra ngoài mất luôn. Lại canh
chừng mèo chó trong nhà không cho chúng nó tai họa gà con. Lại không dám
nhốt chúng, sợ ở chung một chỗ sinh bệnh. Chúng nó thải khắp sân, nàng đi
theo sau thanh lý.
Như thế gom được không ít phẩn, nàng dùng để bón hoa hướng dương.
Ở dưới chân tường rào, nàng trồng hơn mười cây hoa hướng dương.
Lúc ấy cũng bị Phùng Thị mắng một trận, nói một sân gà, thứ này khẳng
định không nuôi nổi. Vì thế, nàng trông chừng gà, không cho chúng mổ hoa
hướng dương.
Ai, nàng cảm thấy ở nông thôn không dễ, tận lúc này nàng mới thấu hiểu
"Ai biết trên bàn cơm, hạt hạt đều vất vả."
Cũng may gà con chết năm con, còn sót lại rốt cuộc trưởng thành. Hoa
hướng dương cũng trĩu nặng to như cái đĩa, sắp thu.
Lần này ảnh hưởng từ thành quả thu được, Phùng Thị chấp nhận việc hai
tỷ muội làm, không hề mắng các nàng làm chuyện không đứng đắn. Hoàng
Lão Thực xuống ruộng làm việc cũng mang theo cái rọ bắt cá con.
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Hơn nữa nói trước mắt, Đỗ Quyên và Hoàng Tước Nhi thu thập tôm cá
nhỏ xong, thì Hoàng Lão Thực cũng thu gọn xong đồ trong sân, Phùng Thị
cũng vừa vặn kêu ăn cơm tối.
Vì thế, Hoàng Lão Thực tươi cười rạng rỡ ngồi bên bàn ăn.
Lúc này là lúc hắn có hình tượng chủ nhà nhất.
Đỗ Quyên và Hoàng Tước Nhi giống như chim nhỏ, bay tới bay lui phòng
chính và nhà bếp, giúp Phùng Thị bưng cơm bưng đồ ăn, cầm chén đũa, rất
hăng hái không thấy vất vả.
Phùng Thị không yên lòng, cao giọng ngăn cản nói: "Đỗ Quyên, ngươi đặt
ở đó. Làm vỡ chén, coi ta không đánh ngươi."
Đỗ Quyên cười hì hì không để ý tới nàng.
Dọn bàn xong, có bốn món ăn: một chén hồng đỏ xào cà, một chén trứng
chưng, một chén rau hẹ xào trứng gà, một chén nấm.
Lập tức, Hoàng Lão Thực đầu bàn, Phùng Thị cuối bàn, Đỗ Quyên và
Hoàng Tước Nhi ngồi bên trái, mọi người bắt đầu ăn cơm.
Phùng Thị đem bát trứng chưng màu vàng trắng giống như thạch quả trực
tiếp để trước mặt Đỗ Quyên, "Ăn trứng trước rồi mới uống cháo ngô."
Đỗ Quyên gật đầu, dùng muôi gỗ rạch trứng ra làm hai, nói với Hoàng
Tước Nhi, "Tỷ tỷ, hai chúng ta ăn. Đây là trứng đẻ lần đầu tiên."
Hoàng Tước Nhi ghé sát vào nàng cùng múc ăn.
Hình ảnh này không phải là lần thứ nhất, Phùng Thị nhìn cũng thích.
Dù sao Hoàng Tước Nhi cũng là con gái ruột của nàng. Nếu Đỗ Quyên bá
đạo, ăn mảnh, chắc nàng sẽ không thiên vị như vậy.
Hoàng Lão Thực gặp một miếng lớn rau hẹ xào trứng đưa vào miệng ăn,
hài lòng thở ra một hơi, cười nói: "Qua mấy ngày nữa những con gà mái khác
cũng nên đẻ trứng. Đã nuôi nhiều ngày như vậy."
Đỗ Quyên hai ba ngụm ắn hết nửa phần trứng chưng của mình, rồi mới
bưng bát cháo ngô lên, ra vẻ hung ác nói: "Nếu chúng nó không đẻ trứng, sẽ
giết ăn, đỡ uổng phí lương thực."
Hoàng Lão Thực vừa nghe vội đối với Phùng Thị nói: "Nương nàng, ta
giết một con gà trống đi. Giữ lại cũng vô dụng, còn ham đánh nhau."
Hoàng Tước Nhi và Đỗ Quyên không khỏi nhìn nhau cười.
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Chương 72
Ngày Lành Mỗi Ngày Mỗi Có

 

P

hùng Thị trừng mắt nhìn chồng, nói: "Gà trống kia ta dùng để đổi

muối."
Ông ngoại mang muối đến đã sớm ăn hết rồi.
Hoàng Lão Thực lập tức cúi đầu.
Phùng Thị cười lạnh một tiếng nói: "Không phải ngươi đưa đi hết sao?
Đều tặng cho cha ngươi mới tốt."
Đỗ Quyên thấy không khí thay đổi, vội vàng nói sang chuyện khác, nhìn
Phùng Thị nói: "Nương, ruộng nương đã xong hết rồi chưa? Bắt đầu từ ngày
mai ngươi lên núi hái nấm. Ta rất thích ăn nấm."
Thổ sản vùng núi, Đỗ Quyên thích nhất là nấm.
Nói là sơn trân, mặc dù thanh đạm, lúc không thịt có thể dùng nó bổ
khuyết tràng vị, ăn sao cũng không ngán.
Chỉ là nấm nấu ra hình dạng không đẹp mắt, không giống kiếp trước Đỗ
Quyên ăn nấm hương, tròn trịa hoàn chỉnh. Nấm sau khi phơi khô thực dễ bị
nát. Từng khối nhỏ nhiều nếp nhăn nhìn giống như miếng vải rách vậy.
Chỉ cần trên bàn có món ăn này, Đỗ Quyên nhất định ăn nhiều hơn.
Nàng ngồi xổm trên băng ghế dài, cánh tay duỗi ra gắp nấm, giống như sợ
gắp ít thì lát nữa sẽ không còn. Kỳ thật nàng không muốn gắp nhiều lần, cánh
tay với xa rất khó chịu.
Hoàng Tước Nhi mím môi cười .
Phùng Thị không nhịn được cười, giận nói: "Gắp ít đi một chút, cũng
không phải là không có."
Ngưng rồi lại nói: "Ngươi nghĩ thật hay, nấm phải lên trên núi có mới
được. Tìm khắp nơi, cũng không dễ dàng. Ta còn phải hái hạt dẻ và hạt thông
nữa. Năm trước ông ngoại ngươi không vào sơn. Năm nay cần chuẩn bị nhiều
thổ sản vùng núi, chờ cuối năm đưa một chút ra ngoài."
Người trong núi, nhân tình qua lại chỉ là những thứ này.
Sống cũng nhờ vào nó. Lúc không có đồ ăn có thể thêm một chén đồ ăn.
Lúc không có lương thực còn có thể lấp bụng. Cho nên thu thổ sản vùng núi
mùa thu quan trọng không kém trồng trọt.
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Hoàng Tước Nhi dời tới bên người Đỗ Quyên, ghé vào tai nàng thì thầm
hai câu.
Đỗ Quyên cười gật đầu liên tục.
Phùng Thị như biết các nàng nói gì, sầm mặt xuống, nhìn Hoàng Tước
Nhi nói: "Nếu ngươi dám mang muội muội lên núi, ta đánh gãy chân của
ngươi! Ngươi cho là chơi vui? Không nói tới sói, đạp trúng rắn ngươi cũng
chết."
Hoàng Tước Nhi cúi đầu không dám hé răng.
Vừa rồi đúng là nàng nói với muội muội, một ngày nào đó các nàng lên
núi đào măng hái nấm.
Đỗ Quyên vội vàng nói: "Tỷ tỷ nói đợi trưởng thành mới lên núi. Nương,
chờ ta và tỷ tỷ trưởng thành sẽ giúp ngươi đốn củi, nhặt nấm, hái lá trà, còn
có thể đào thảo dược bán lấy tiền."
Phùng Thị xem xét nàng, "hừ" một tiếng, tức giận nói: "Vậy ta sẽ chờ.
Lúc có thể làm việc, đừng có gọi ngươi lại không động."
Hoàng Tước Nhi và Đỗ Quyên liền nở nụ cười.
Phần lớn trẻ con luôn thích mới mẻ, lúc lớn lên thì lười sợ mệt nhọc.
Đỗ Quyên hướng Hoàng Lão Thực nói: "Cha! Ngươi cũng thêm sức lực,
làm xong việc đồng áng cùng nương lên núi đi tìm thổ sản vùng núi. Nhậm
thúc thích ăn thịt nướng nấm. Ngươi tìm nhiều một chút, đến mùa đông ta tìm
hắn lấy chút thịt về nấu măng, nấu nấm, nấu hạt dẻ."
Nàng luôn không quên đưa "cà rốt" tới trước mặt Lão Thực.
Phùng Thị trầm mặt nói: "Không cho ngươi đòi đồ Nhậm thúc."
Đỗ Quyên vội nói: "Ta không có lấy không, ta mời hắn ăn cơm."
Hoàng Lão Thực liên tục gật đầu nói: "Đúng! Không lấy không, không lấy
không."
Hắn vô hạn hoài niệm mùa thu năm trước.
Khi đó Nhậm Tam Hòa đem con mồi đến, vợ lấy chút thổ sản vùng núi
nấu, mọi người đều ăn vui vẻ. Ngày như vậy mới gọi là thoải mái.
Phùng Thị không để ý hắn, hỏi Hoàng Tước Nhi: "Còn lại muối đều đổ
vào trong bình ?"
Hoàng Tước Nhi gật đầu.
Chần chờ một chút lại nói: "Đại Nữu tỷ tỷ hai ngày trước đến mượn một
chút."
Mặt Phùng Thị liền trầm xuống.
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Bà bà đến mượn muối không chỉ một lần.
Đỗ Quyên nuốt cháo, tới gần Phùng Thị nhỏ giọng hỏi: "Nương, chúng ta
để dành được rất nhiều trứng gà. Nếu nãi nãi đến mượn trứng gà phải làm
sao?"
Vẻ mặt không yên lòng.
Phùng Thị nghe xong trừng mắt nói: "Không cho mượn! Nhà ai mà không
có trứng gà?"
Đỗ Quyên cũng không để ý, thần bí hề hề đề nghị: "Nương, chúng ta nấu
trứng trà ăn đi. Ăn vào trong bụng, trong nhà sẽ ít đi. Ta sẽ nói với người ta là
gà mái nhà ta còn chưa đẻ trứng."
Phùng Thị thấy nàng rõ ràng muốn ăn trứng trà, lại nói lời trẻ con, nhịn
không được buồn cười. Nhưng lời của Đỗ Quyên đã nhắc nhở nàng: có nhiều
trứng gà như vậy sao không nấu ăn?
Không ăn bà bà đến đòi cũng thế!
Vì thế, nàng cố ý trầm mặt nói: "Ngươi muốn ăn, buổi tối nương nấu.
Đừng kéo những lời này, người ta nghe sẽ nói là người lớn trong nhà dạy."
Đỗ Quyên mừng rỡ, cùng Hoàng Tước Nhi nhìn nhau cười, bàn tay ngầm
khều nhau dưới bàn, vừa gật đầu nói "Ta sẽ không nói", rồi hướng Hoàng
Lão Thực nói: "Cha cũng không được nói!"
Trên bàn này, Lão Thực là không đáng tin nhất.
Hoàng Lão Thực nghe vợ nói buổi tối sẽ nấu trứng trà, mừng rỡ vội nhận
lời nói: "Không nói, cha sẽ không nói. Gà mái chúng ta đều chưa đẻ trứng,
nào có trứng gà."
Ba mẹ con Phùng Thị đều cười.
Nhất thời, tinh thần mọi người phấn chấn. Ăn xong, mỗi người tự giác làm
việc của mình: Hoàng Tước Nhi thu thập bát đũa rửa bát; Hoàng Lão Thực
đem tảo ra sân phơi, bởi vì gà đã lên chuồng; Phùng Thị và Đỗ Quyên đi vào
phòng lấy trứng gà,
Trứng gà đựng trong một cái sọt đan bằng tre, đặt ở đầu giường Phùng
Thị.
"Nấu bao nhiêu?" Đỗ Quyên hỏi.
"Nấu... bốn mươi." Phùng Thị tính nhẩm đáp.
"Nấu năm mươi đi." Đỗ Quyên sợ ít, "Ta muốn đưa chút cho Nhậm thúc."
Phùng Thị không lên tiếng, cúi đầu đếm.
Hai mẹ con đếm đủ 50 trứng gà nâu bưng vào nhà bếp.
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Thấy Hoàng Tước Nhi đã nhanh tay rửa xong bát đũa, Đỗ Quyên lập tức
trong trẻo nói: "Cha, cho heo ăn."
Hoàng Lão Thực vội ném chổi đi vào, khiêng thùng nước rửa bát ra ngoài.
Trong bếp, Phùng Thị bắt đầu lấy nguyên liệu, trừ bỏ lá trà, muối và
tương, còn có một loại lá thơm được hái từ trên núi. Trong núi mua không
được tương dầu, đều dùng tương đậu nhà mình tự phơi.
Đỗ Quyên và Hoàng Tước Nhi rửa trứng gà.
Rửa xong bỏ vào nồi.
Hoàng Tước Nhi bên bếp lò nhóm lửa.
Phùng Thị phân phó nói: "Lửa nhỏ chút. Lửa lớn trứng sẽ bể."
Hoàng Tước Nhi đáp ứng một tiếng, dùng lửa nhỏ nấu.
Phùng Thị và Đỗ Quyên tựa vào bên bếp đợi.
Ước chừng trứng chín Phùng Thị nhân tiện nói: "Được rồi!", vừa mở nồi
ra.
Đỗ Quyên vội vàng bưng cái ghế nhỏ để cạnh bên bếp, đứng lên trên, tay
vịn bếp lò, hỏi: "Nương, nấu xong?"
Phùng Thị lắc đầu nói: "Đợi sáng mai hãy ăn. Ta gõ một lần trước."
Nói xong, dùng muôi trúc múc trứng gà ra cho vào trong rổ nhỏ. Sau đó
cầm lấy một cái trứng gà, tnhẹ nhàng gõ vào thành nồi, vừa gõ vừa chuyển
động trứng gà.
Hoàng Tước Nhi cũng đứng dậy đến xem.
Đỗ Quyên vội hỏi: "Gõ như vậy làm cái gì?"
Phùng Thị nói: "Gõ trứng gà cho dập vỏ rồi ngâm trong nồi, dễ ngấm gia
vị."
Nói xong, đưa trứng gà đưa cho hai khuê nữ xem, quả nhiên quả trứng có
vết rạn.
Đỗ Quyên và Hoàng Tước Nhi bừng tỉnh đại ngộ.
Phùng Thị gõ từng cái trứng, xong bỏ chúng vào nồi nước lá trà, đậy vung
lại, phủi tay nói: "Tốt lắm. Tước Nhi khơi tro ra. Không cần thêm củi, nấu âm
ỉ đến sáng mai, mùi vị đó mới thơm."
Hoàng Tước Nhi vội đáp ứng.
Đỗ Quyên chưa hết thắc mắc, hỏi: "Nương. Nước lá trà ngày mai đổ đi
sao? Thật uổng, hay là dùng để nấu thứ khác."
Phùng Thị nói: "Nấu cái gì?"
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Đỗ Quyên nghĩ, thịt kho tốt nhất, nhưng không thịt lấy gì kho, nhân tiện
nói: "Nấu hạt dẻ đi."
Phùng Thị nghĩ nghĩ, cảm thấy có thể thử một lần. Không nói gì khác,
nước sốt đó có tương và muối, đổ đi đích thực đáng tiếc.
Vì thế, Đỗ Quyên lại tranh thủ được một món ăn vặt khác.
Lập tức mọi người lại đi lấy đồ ra rửa sạch sẽ xong mới hài lòng đi ngủ.
Sáng sớm ngày hôm sau , Phùng Thị lấy trứng trà ra, dùng nước đó nấu
hạt dẻ. Hạt dẻ đều dùng dao khoét một cái lỗ nho nhỏ mới bỏ vào nồi nước,
để dễ thấm gia vị ngon miệng hơn.
Nàng lấy mười cái trứng trà ra bỏ vào rổ nhỏ, kêu Đỗ Quyên đưa tới nhà
Lâm Đại Đầu cách vách.
Ân tình vợ Đại Đầu cho Đỗ Quyên bú sữa, nàng vẫn luôn nhớ kỹ.
Đỗ Quyên cũng nghĩ như vậy, vội cầm rổ trứng gà chạy như bay đi cách
vách.
Cả nhà Lâm Đại Đầu đang ăn điểm tâm.
Đỗ Quyên cười cong ánh mắt, chào hỏi mọi người, rồi đưa trứng trà.
Huynh đệ Thu Sinh vui mừng, bỏ bát xuống, ai nấy tự cầm một cái trứng
gà gõ gõ, bóc vỏ.
Đỗ Quyên thấy Lâm Đại Đầu cũng đưa tay lấy trứng gà, vội nói: "Không
cho Đại Đầu bá bá ăn."
Lâm Đại Đầu ngạc nhiên nói: "Sao không cho ta ăn?"
Thu Sinh cố ý hỏi: "Đỗ Quyên, mười cái trứng làm sao chia?"
Đỗ Quyên nghiêm trang nói: "Thu Sinh ca ca và thím được 2 cái, Hạ Sinh
ca ca và Lâm Xuân ca ca được ba cái, Đại Đầu bá bá không có."
Thu Sinh và Hạ Sinh cười ha ha, thím Lâm cũng nhịn không được.
Lâm Đại Đầu đen mặt, buồn bực hỏi: "Đỗ Quyên, Đại Đầu bá bá đâucó
đắc tội ngươi, sao chán ghét ta như vậy chứ?"
Hắn không tin Đỗ Quyên có thể nhớ rõ chuyện lúc nhỏ.
Đỗ Quyên đích xác nhớ rõ lại không thể nói ra, nên nghênh cằm nhỏ lên,
nói như thật: "Vì không thích ngươi! Một đời chán ghét ngươi!" Nói xong
dựa vào người thím Lâm, điềm nhiên hỏi: "Thích thím."
Vợ Đại Đầu vừa cười vừa gắp một miếng thịt khô đút cho nàng ăn.
Thu Sinh và Hạ Sinh cười nghiêng ngã.
Nếu là người khác nói cha bọn họ như vậy, họ đã sớm nhào lên đánh.
Nhưng bộ dáng nhỏ nhắn của Đỗ Quyên chỉ làm cho bọn họ cảm thấy chơi
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vui. Thậm chí, nhìn bộ dáng cha khốn quẫn, họ cảm thấy sung sướng khi
người gặp họa.
Lâm Đại Đầu không thể nhịn được nữa, dùng chiếc đũa gõ vào đầu Hạ
Sinh, cả giận nói: "Tiểu tử đáng chết, người ta chán ghét cha ngươi, ngươi
còn cười được?"
Tai tay Hạ Sinh che đầu né tránh, nói: "Sao muội muội chỉ chán ghét
ngươi? Khẳng định ngươi đã làm chuyện xấu."
Lâm Đại Đầu cả giận nói: "Lão tử làm chuyện xấu gì?"
Hai cha con ầm ỹ.
Thú vị nhất là tiểu Lâm Xuân, hắn cười khan hai tiếng trước, thừa dịp Đỗ
Quyên và nương nói chuyện, từ dưới đáy bàn lặng lẽ đưa cái trứng trà cho
cha, ý bảo hắn giấu đi, đợi muội muội đi hãy ăn.
Lâm Đại Đầu cảm động vạn phần, cảm thấy tiểu nhi tử tốt.
Lâm Xuân không ăn trứng gà nữa, bò xuống ghế, đối với Đỗ Quyên nói:
"Đỗ Quyên, đi, ta lấy thứ tốt cho ngươi!", rồi nắm tay Đỗ Quyên chạy ra phía
ngoài.
Vợ Đại Đầu thấy hắn như thế, liền cười nói: "Thứ gì tốt chứ, còn không
phải là khoai núi. Thu Sinh, ngươi đi tới bếp lò đào ra. Đừng để cho Xuân
Nhi làm rồi mặt mày đầy tro."
Thu Sinh vừa cắn trứng gà, vừa bận rộn đi.
Quả nhiên Lâm Xuân dẫn Đỗ Quyên tới phòng bếp, tới cửa bếp lò sờ
soạng, "Nương nướng khoai núi. Cái này không đen."
Thì ra Đỗ Quyên thích ăn khoai núi nướng, kêu Hoàng Tước Nhi lúc nấu
cơm nhét khoai núi vào lò nướng. Nhưng thường bị nướng cháy như than,
đen tuyền, ăn một tay đen xì.
Lâm Xuân nói cái này không đen, cũng không biết làm sao.
Lâm Xuân ngồi bên bếp lò, hai tay cố sức cầm cái cặp gắp than lên, thò
vào lò đào khoai núi.
Thu Sinh từ phía sau đuổi tới, nói: "Để cho ta làm. Ngươi muốn chui đầu
vào bếp lò sao."
Nói xong đi tới kéo Lâm Xuân lên, một tay cầm cái cặp gắp than đào.
Quả nhiên từ trong bếp lò đào ra 2 củ khoai núi, vỏ khoai còn nguyên màu
đỏ, chỉ là có chút nhăn.
Thu Sinh dùng sức phủi hai lần, sạch hết tro mới đưa cho Đỗ Quyên.
Đỗ Quyên cầm lấy, còn ấm áp mới hỏi: "Đã chín chưa?"
Thu Sinh nói: "Chín. Ngươi bóp thử coi, đều mềm nhũn."
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Ba người vừa đi vừa nói, trở về nhà chính.
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