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Chương 144
Trong Nhà Nháo Lên

 

C

uộc sống Đỗ Quyên dạo này thật bay bổng. Mỗi ngày trừ bỏ ăn uống

chơi đùa, thì chính là ăn uống chơi đùa, không gò bó không lo âu, còn có hai
người chơi cùng nữa.
Phùng gia không ở riêng, bốn đứa con trai ở cùng một đại viện.
Người lớn đông đứa nhỏ cũng nhiều, thường có khắc khẩu, thậm chí có
lúc đánh nhau đến quỷ khóc sói gào, nhưng không vì vậy mà sinh ra mâu
thuẫn lớn. Bởi vì Phùng Trường Thuận rất có uy nghiêm, giỏi trị gia, có thể
đè ép được.
Hắn đối với chuyện quản lý tài sản cũng thoáng. Trừ quy định đóng góp
vào quỹ công, các con trai tự mình muốn làm cái gì cũng tùy ý, cho nên đám
con trai con dâu đều không cảm thấy bị câu thúc, không ai muốn ở riêng.
Đỗ Quyên lấy làm kì.
Mấy ngày nay, nhiệm vụ của các mợ chính là chế biến món ăn.
Đỗ Quyên nhìn thấy ngứa tay, cũng làm mấy món ăn, mọi người đều nhất
trí tán thưởng.
Nhưng bà ngoại không cho nàng làm nhiều, luôn đuổi nàng đi chơi, sợ
nàng làm dơ xiêm áo trên người.
Chơi ngán, Nhậm Tam Hòa liền dạy nàng cưỡi ngựa.
Cuộc sống như thế, lẽ ra Đỗ Quyên nên vui đến quên trời quên đất mới
đúng, cũng không biết vì sao nàng luôn bất an.
Dương Nguyên đi, nàng lập tức mất đi mục tiêu tới đây, trong lúc cấp
thiết lại không thể có hành động, bởi vậy lòng không yên; Còn nữa, chuyện
của Dương Nguyên tạm thời gác lại, chuyện trong nhà lại nổi lên.
Nàng rất nhớ thương Hoàng Tước Nhi, không biết chuyện của nàng thế
nào rồi.
Nghĩ tới gia gia nãi nãi, lại cân nhắc Lão Thực cha và tỷ tỷ muội muội, Đỗ
Quyên không thể bình tĩnh, trong lòng nàng gấp đến độ như bị mèo quào, hận
không thể trở về thôn Thanh Tuyền ngay lập tức.
Trừ bỏ chuyện này, nàng còn nhớ thôn Thanh Tuyền nữa.
Trước mắt hiện lên bóng dáng Lâm Xuân, có chút tưởng niệm hắn.
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Cũng thật quái, Lâm Xuân, Cửu Nhi, Hoàng Tước Nhi đều là tiểu hài tử,
Đỗ Quyên ở chung với bọn họ cùng đùa giỡn cùng làm việc mà không cảm
thấy ngây thơ nhàm chán. Nhưng nàng thật không có tinh thần chơi đùa với
anh chị em bà con trong nhà.
Nhưng nương và tiểu di vài năm mới về nhà mẹ đẻ một lần, mỗi ngày
cùng bà ngoại và các mợ vội ăn vội uống, nói nói cười cười, thân mật hòa
hợp, nàng đích thực ngượng ngùng đòi về, chỉ có thể chịu đựng.
Dày vò đến tháng giêng 23, Cửu Nhi tới.
Đại ca hắn, Phúc Sinh cũng tới, còn có 2 đường thúc của hắn.
Giây phút nhìn thấy Cửu Nhi, Đỗ Quyên cảm thấy lòng sống lại.
“Cửu Nhi, sao ngươi lại tới đây? Có phải đến đưa thổ sản vùng núi
không? Trên đường vẫn thuận lợi chứ? Trong nhà... thế nào?”
Ngoài miệng Đỗ Quyên hỏi những chuyện vặt vãnh, mặt mày lại truyền
đạt vấn đề khác.
Cửu Nhi thấy biểu tình phong phú của nàng, cũng bắt chước bày ra biểu
cảm, ngoài miệng lại ra vẻ tùy ý lớn tiếng nói: “Trong nhà hả? Trong nhà đều
tốt. Chỉ là gia gia ngươi nháo lên.”
Lời nói này, đều nháo lên còn nói là tốt?
Đỗ Quyên nghe nghi ngờ, không biết đứa trẻ này có ý thức được mình nói
sót không.
Người thôn Thanh Tuyền đến, Phùng Thị và Phùng Minh Anh ở nhà mẹ
đẻ cũng tính là một nửa chủ nhân, bởi vậy khách khí tiếp đón bọn họ vào nhà
ngồi hàn huyên vấn an.
Ai ngờ Cửu Nhi nói một hơi như vậy, mọi người nghe xong sững sờ.
“Nháo lên? Gia gia Đỗ Quyên?” Phùng Thị dừng chân lại, tựa hồ không
dám tin tưởng, “Vì sao nháo?”
Phúc Sinh vội vàng nháy đệ đệ, trách hắn lắm mồm.
Đỗ Quyên giành nói: “Nương, trước hết để Lâm thúc thúc bọn họ đi vào
uống một ngụm trà, thở ra một hơi rồi từ từ hỏi. Việc này nên hỏi Phúc Sinh
đại ca, Cửu Nhi còn nhỏ, nói không rõ.”
Nàng sợ Cửu Nhi nói sót miệng, đem mưu đồ trước đó của bọn họ nói ra.
Cửu Nhi cũng biết mình lỡ miệng, ngại ngùng ngây ngô cười. Hắn vì việc
này mà đến đây, lại thấy Đỗ Quyên sốt ruột, nên không cẩn thận lỡ lời.
Mọi người lập tức vào phòng, ngồi xuống uống ly trà xong, Phúc Sinh
mới nói tới lý do.
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Thì ra, đại cô Đỗ Quyên tới còn mang theo nhi tử. Hoàng lão cha muốn
đem Hoàng Tước Nhi hứa cho cháu ngoại, kêu con trai lớn qua nói. Nào ngờ
Hoàng Lão Thực đã hứa Hoàng Tước Nhi cho Hạ Sinh trước một bước, đã
thu sính lễ Lâm gia, chỉ chờ Đỗ Quyên và Phùng Thị trở về sẽ chính thức hạ
quyết định.
Hoàng lão cha không chịu, buộc nhi tử từ hôn.
Ai biết Hoàng Lão Thực luôn nghe lời cha mẹ lúc này lại quật lên, chết
sống không đáp ứng. Hơn nữa, Lâm Đại Đầu cũng không đáp ứng, nói nếu
định thân, Hoàng Tước Nhi chính là con dâu tương lai của Lâm gia, trời sập
xuống Lâm gia cũng sẽ không từ hôn.
Trong thính đường, người liên can nghe xong lời này đều biểu lộ khác
nhau.
Trong đó, Phùng Thị và Đỗ Quyên ngạc nhiên nhất.
Quả thực Phùng Thị không thể tin được. Thứ nhất là Lão Thực thừa dịp
mình không ở nhà, một mình dám làm chủ đem Hoàng Tước Nhi hứa cho Hạ
Sinh, lá gan ở đâu tới?
Lúc trước nàng còn cùng lão nương thương nghị, muốn đem Hoàng Tước
Nhi hứa cho con trai của nhị đệ nữa.
Đỗ Quyên cũng nghi hoặc: không phải gia gia nãi nãi muốn đem tiểu thư
tỷ hứa cho thân thích thôn Cây Lê Câu sao? Sao nửa đường nhảy ra một
Trình Giảo Kim, lại xuất hiện một đại cô chứ?
Nói tới người đại cô này phải giới thiệu một chút.
Nàng gọi Hoàng Chiêu Đệ, gả ra ngoài núi, phía đông thôn Thanh Tuyền,
mà ông ngoại Đỗ Quyên ở phương Bắc. Vô luận phương hướng nào, đường
đều khó đi như nhau. Cho nên, nàng cũng như Phùng Thị, nhiều năm rồi
không trở về nhà mẹ đẻ. Ngẫu nhiên trở về một lần, nhiều lắm chỉ ở một hai
hôm là đi. Bởi vậy, Đỗ Quyên không có ấn tượng gì với nàng.
Ai ngờ đột nhiên nàng mang theo nhi tử tới.
“Sau đó thì sao? Sau này thế nào ?”
Phùng Thị hòa hoãn lại, việc hôn nhân của Hoàng Tước Nhi đưa lên hàng
đầu, tạm đem chuyện nam nhân mình tự chủ trương sang một bên, chuyển
qua hỏi tới kết quả cha mẹ chồng và nam nhân mình gây nhau.
Sắc mặt Tứ đường thúc Cửu Nhi cổ quái đáp: “Sau này? Lão Thực huynh
đệ liền chạy.”
“Chạy... Chạy?” Phùng Thị lần nữa ngạc nhiên, “Đã chạy đi đâu?”
Lâm gia tứ thúc tằng hắng một cái nói: “Chạy khắp nơi. Chờ cha mẹ hắn
đi mới trở lại. Cha mẹ hắn nghe nói hắn trở lại, lại tìm tới cửa...”
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Trong lòng Đỗ Quyên cười lật trời.
Cửu Nhi mãnh liệt nháy mắt với nàng. Hai người hiểu thầm trong lòng mà
không nói, chỉ trao đổi ánh mắt.
Đang vụng trộm cười, Lâm gia tứ thúc nói tiếp: “Sau này, Hoàng lão cha
tức quá bị bệnh...”
“A?”
Đỗ Quyên và Phùng Thị đồng loạt kêu lên sợ hãi.
Đỗ Quyên cảm giác không ổn, vội vàng hỏi: “Vậy cha ta liền đi xem gia
gia ?”
Mắt Phúc Sinh chứa ý cười, nhìn nàng nói: “Còn có thể không đi sao?”
Ý cảnh cáo nàng trước mặt người nên để ý, đừng quá phận.
Cửu Nhi biết rõ Đỗ Quyên lo lắng cái gì, vội vàng nói: “Lúc chúng ta tới,
Hoàng Ly cũng bị bệnh, khóc thê thảm. Lão Thực thúc gấp đến quýnh quáng,
cho nên chúng ta mới thuận tiện đến nói cho thím và Đỗ Quyên một tiếng.”
Đỗ Quyên vừa kích động vừa khẩn trương: rốt cuộc ông cháu chạm nhau!
Đại pk nha!
Chỉ là thắng bại còn chưa biết.
Không được, nàng muốn trở về.
Nàng sợ Hoàng Tước Nhi và Hoàng Ly chống không được.
Phùng Thị nghe nói Hoàng Ly bị bệnh, cũng nóng nảy, lập tức đứng lên
nói: “Đi, về nhà!”
Nàng một khắc cũng không đợi nổi nữa, trong nhà chưa biết nháo thành
cái dạng gì.
Bất quá có thể tưởng tượng ra, nhất định thập phần náo nhiệt.
Phùng Trường Thuận nghe xong nửa ngày, lúc này trầm giọng quát:
“Hoảng cái gì! Ngươi cũng không nhìn trời, tối rồi. Gần cuối tháng rồi, ánh
trăng khuyết mỏng như lưỡi hái, ngươi dám đi đường ban đêm? Đi thu thập
đồ đạc, sáng mai đi.”
Phùng Thị đành vào phòng thu thập. Phùng bà mụ đi theo khuyên giải an
ủi.
Trong phòng khách, Phùng Trường Thuận giữ lại người Lâm gia ở lại ăn
cơm chiều.
Lâm gia tứ thúc chối từ không chịu, nói bọn họ muốn đem hàng đi trấn
trên, quá muộn không có phương tiện. Họ hẹn Nhậm Tam Hòa sáng mai cùng
nhau lên đường, rồi cùng đám người Phúc Sinh cáo từ.
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Lúc gần đi Cửu Nhi tới gần Đỗ Quyên nói thật nhanh: “Đừng nóng vội.
Không có chuyện gì.”
Trong lòng Đỗ Quyên liền có tính toán.
Thấy Nhậm Tam Hòa nghi ngờ nhìn, nàng cố ý đối với Cửu Nhi nói:
“Sáng mai ta chuẩn bị món ngon cho ngươi. Ngươi qua đây ăn đi.”
Cửu Nhi mừng rỡ nói: “Ta đang định nói thể.” Rồi vui vẻ chạy đi.
Chờ bọn hắn đi xong, Phùng Trường Thuận mới vỗ bàn mắng to: “Hoàng
Lão Thạch không phải là người mà! Chỉ vì chuyện năm xưa mà cứ đi làm khó
cả nhà đại nhi tử. Lão già chó má này càng già càng u mê!”
Nhiều năm qua, nói hắn không hối hận là gạt người.
Nhớ năm đó, hắn hung hăng đánh rớt mặt mũi thân gia, nói những lời ác
độc, nhưng hậu quả đều rơi trên người khuê nữ, con rể và cháu ngoại. Năm
rồi khuê nữ và cha mẹ chồng cũng có chút mâu thuẫn nhỏ, nhưng quan hệ
cũng không ác liệt như hiện tại.
Hắn càng nghĩ càng không thể nhịn được nữa, đối với Nhậm Tam Hòa
nói: “Tam Hòa, việc này ngươi không thể mặc kệ, nhưng ngươi cũng không
thể quản nhiều. Ngươi liệu xem rồi xử lý đi, có cơ hội lại giúp nói vài câu.
Đừng để cho Tước Nhi gả đi xa.”
Nhậm Tam Hòa gật đầu nói: “Nhạc phụ yên tâm.”
Hắn vẫn luôn rất bình tĩnh.
Chủ yếu là hắn không quá để bụng việc hôn nhân của Hoàng Tước Nhi.
Nếu là đương sự là Đỗ Quyên, sợ là ngay cả nửa đêm hắn cũng phải chạy về.
Nhưng Đỗ Quyên sốt ruột hắn cũng nhìn ở trong mắt, cho nên hắn vẫn sẽ
quản.
Đối với Hoàng lão cha và Hoàng đại nương, hắn đã sớm không thể nhịn
được nữa.
Với tính tình trước kia của hắn, nghĩ cũng đừng nghĩ đã trừ khử 2 lão già
này rồi.
Sở dĩ hắn không động thủ, không phải vì hắn thiện tâm, mà bởi vì Đỗ
Quyên.
Hắn rất hiểu tâm tính Đỗ Quyên, nếu nàng biết hắn vì nàng mà giết người,
nàng nhất định sẽ hoảng sợ, sẽ trách hắn; Lại nói, hắn còn có một dụng ý
khác: lưu trữ bọn họ làm đá mài dao cho Đỗ Quyên.
Nếu Đỗ Quyên ngay cả nông dân mà đều không thể ứng phó nổi, vậy thì
không được!
Bởi vậy Hoàng lão cha và Hoàng đại nương mới có thể sống sót.
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Hơn nữa nói trước mắt, Nhậm Tam Hòa nhìn chằm chằm Đỗ Quyên hỏi:
“Việc này ngươi có chủ ý gì?”
Đỗ Quyên hàm hồ nói: “Tạm thời còn chưa có chủ ý. Trở về gặp chiêu
phá chiêu, binh tới thì đánh, nước tới đất chặn. Thiên hạ không có có gì
không giải quyết được. Xe đến trước núi tất có đường, thuyền đến đầu cầu tự
nhiên thẳng, trời sụp xuống có cột cao chống, ta thấp như vậy, ta sợ ai?”
Đang nghiêm trang khảo sát nàng, Nhậm Tam Hòa nghe nàng nói loạn
một chuỗi dài, đầu tiên là ngạc nhiên, tiếp đó là muốn cười, lại muốn sầm mặt
giáo huấn nàng không đủ nghiêm túc, nhưng biểu tình kia quá phấn khích.
Ông ngoại và các cậu mặc kệ, tiếng cười vang thiếu chút nữa xốc nóc nhà.
Bà ngoại đi ra, hỏi làm sao.
Đỗ Quyên vội nói: “Không có gì. Nương, mọi thứ đều thu thập xong?”
Phùng Thị nói: “Đều thu thập . Cũng không có gì nhiều, đồ mua đã sớm
gói kỹ, chỉ thu xếp quần áo là xong, rất nhanh.”
Nghe thế Đỗ Quyên mới yên tâm.
Thúy Nhi và các biểu tỷ muội không tha Đỗ Quyên, lôi kéo nàng nói dài
nói ngắn.
Phùng Minh Anh nhìn mấy đứa cháu gái trong lòng vừa động, nói với
Phùng bà mụ: “Nương, cho Tiểu Thanh các nàng cùng ta vào núi chơi mấy
ngày đi. Nhà ta không nhiều người ít việc.”
Nàng không có đứa nhỏ, bởi vậy đặc biệt thích chơi với cháu ngoại.
Đỗ Quyên cũng mời, nàng nhìn ra được các biểu tỷ muội đều muốn đi.
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Chương 145
Hoàng Lão Thực Tiên Trảm Hậu Tấu (1)

 

P

hùng Trường Thuận chen miệng nói: “Đợi ba bốn tháng nữa hãy đi. Ba

bốn tháng nữa đi còn có thể hái chút lá trà, nhặt chút nấm, đào chút măng,
vừa chơi lại có thể lấy chút thổ sản vùng núi, không tốt hơn sao?”
Tiểu thanh lập tức cao hứng nói: “Gia gia, đây chính là ngươi nói nha?
Đừng đến lúc đó lại không cho chúng ta đi. Chúng ta cũng không chơi không.
Đảm bảo chúng ta sẽ theo Đỗ Quyên lên núi, hái rất nhiều lá trà, nhặt thực
nhiều nấm về.”
Đỗ Quyên thiếu chút nữa bị nước miếng của mình làm sặc.
Nàng không nói gì nhìn đại biểu tỷ, thầm trách nàng lúc miêu tả sinh hoạt
trong núi cho bọn họ nghe, giọng điệu khoa trương chút, thế nên các nàng
cho rằng khắp núi đều là cây trà, khắp nơi đều có nấm mà tin tưởng nói “Rất
nhiều” “Thực nhiều”.
Đến lúc đó không lấy được nhiều như vậy, trong lòng có bị thất vọng hay
không?
Đám người Phùng Trường Thuận giễu giễu nói: “Tốt! Gia gia chờ các
ngươi nhặt “thực nhiều” nấm về. Không đủ thì đừng trở lại, đợi gom đủ mới
đi về.”
Mọi người đều cười.
Đại cữu Phùng Hưng Phát chỉ khuê nữ nói: “Ngươi làm như trên núi dễ
lấy lắm sao? Cây trà sinh trưởng trên núi cao, một ngọn núi cũng không có
mấy cây, cũng không phải đỉnh núi nào cũng có. Nấm cũng không phải khắp
nơi đều có, phải tìm mới được. Có đôi khi đi hết một ngày cũng nhặt không
được mấy cân.”
Đại mợ Đỗ thị nói: “Các nàng đây là nhìn nhà người ta ăn đậu hủ nhăn
răng nanh.”
Đám người Tiểu Thanh nghe, lại thấy Đỗ Quyên mím môi cười trộm, mới
hiểu được thực tế tàn khốc.
Nói giỡn một hồi đã đến lúc ăn cơm tối.
Đêm nay, Phùng bà mụ và 2 khuê nữ nói nhỏ đến nửa đêm mới ngủ.
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Ngày hôm sau khi gà gáy hiệp đầu, Phùng gia đại viện đã thức dậy rửa
mặt ăn cơm, cho gia súc ắn, buộc hành trang. Đợi chú cháu Lâm gia tới, lập
tức sẽ lên đường.
Trời còn chưa sáng, chỉ có ánh trăng mờ nhạt trong sương sớm, phải đốt
đuốc mới thấy đường.
Phùng bà mụ ôm Đỗ Quyên, lặp lại lời dặn dò trên đường phải cẩn thận,
còn nói lúc rảnh rỗi lại đến chơi, thập phần không nỡ. Mấy cái mợ có cái gì
đưa cái đó. Giày đưa vài đôi, đều là mấy ngày nay vội vàng làm, nói đường
núi khó đi, đặc biệt mài đế giày, đưa giày thực dụng hơn thứ khác.
Đỗ Quyên cũng lưu luyến không rời, kêu bà ngoại và các mợ tháng 3 cùng
các biểu tỷ vào núi, ở một tháng hãy trở về, cũng kịp xuân canh.
Mọi người đều đáp ứng.
Ông ngoại và các cậu đưa mãi đến lúc vào núi mới quay đầu.
Đến đến, Đỗ Quyên mang lòng chờ đợi. Lúc trở về, nàng lại nóng nảy,
hận không thể một bước là về đến nhà mới tốt.
Trên đường, nàng đi cùng với Cửu Nhi, hhỏ giọng hỏi hắn nội tình.
Cửu Nhi vừa đi vừa nói cho nàng biết, đứt quãng, nhưng cuối cùng Đỗ
Quyên cũng hiểu chuyện đã xảy ra. Có chút ở trong dự liệu, cũng có chút xa
ngoài dự liệu.
Nàng không khỏi cảm thán: quả nhiên kế hoạch không đuổi kịp biến hóa.
Thì ra, buổi sáng ngày 16 tháng giêng sau khi Đỗ Quyên và Phùng Thị đi,
hai vợ chồng Lâm Đại Đầu ăn điểm tâm xong, liền cầm bình rượu gạo nhà
mình ủ, một hộp điểm tâm, còn có một khúc vải, và những trang sức khác,
qua cách vách tìm Hoàng Lão Thực cầu hôn.
Lâm Xuân cũng đi theo.
Hoàng Lão Thực thấy hai người bọn họ khí thế đến nhà, không biết
chuyện gì, vội vàng mời vào nhà chính, ngồi vào bàn bát tiên, rồi kêu Hoàng
Tước Nhi châm trà.
Dĩ nhiên Hoàng Tước Nhi biết ý đồ Đại Đầu bá bá và Đại Đầu thím đến.
Nàng cố nén ngượng ngùng, cúi đầu châm trà cho mọi người rồi trốn vào
phòng, ngay cả gia vụ cũng không làm.
Còn có tâm tư làm sao!
Ngược lại Hoàng Ly, tựa vào trong ngực Hoàng Lão Thực, hai mắt lấp
lánh nhìn chằm chằm Lâm Đại Đầu.
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Một người khác là Lâm Xuân, cũng nghiêm chỉnh ngồi bên người Lâm
Đại Đầu. Hoàng Tước Nhi cũng rót ly trà cho hắn, hắn ra dáng vẻ uống, yên
tĩnh đợi Đại Đầu cha mở miệng.
Hoàng Lão Thực căn bản không lưu ý đến 2 đứa bé, huống hồ hắn rất
cưng chiều Hoàng Ly, dĩ nhiên sẽ không đuổi nàng đi, lại cho rằng Lâm Đại
Đầu cũng thiên vị Lâm Xuân nên mang theo hắn, không hề nghĩ tới chuyện
khác.
Đợi Lâm Đại Đầu uống một ngụm trà, Hoàng Lão Thực mới hỏi: “Đại
Đầu ca, tẩu tử, các ngươi đây là... tìm ta có việc?”
Lâm Đại Đầu tằng hắng một cái, cùng vợ trao đổi ánh mắt, chỉ một câu đã
nói ra lý do đến.
Hoàng Lão Thực kinh ngạc ngớ ra, khó xử nói: “Đại Đầu ca, cái này...
nương Tước Nhi mới vừa đi, hay là chờ nàng trở lại hãy nói tới việc này có
được không?”
Bất cứ việc gì hắn đều hỏi ý vợ, đã thành thói quen.
Cũng vì thế, hắn cảm thấy là lạ: sao Lâm Đại Đầu đợi vợ đi mới đến đề
thân chứ?
Lâm Đại Đầu lắc đầu, không đồng ý nói: “Lão Thực huynh đệ, không phải
ta nói ngươi, ngươi cũng nên có chủ ý của mình. Chúng ta làm hàng xóm
nhiều năm như vậy, nhân phẩm con trai ta như thế nào, ngươi đều thấy được.
Năm xưa ta nói như thế nào? Mấy đứa con của ta, ta muốn cho bọn họ học
săn thú, học thợ mộc, học thợ đá. Thế nào? Có phải đều học hay không?”
Hắn không ngừng đung đưa, bàn tay to vung lên, làm chủ cục diện nói
chuyện.
Hoàng Lão Thực không thể không thừa nhận, chỉ có thể “Ai, ai” không
ngừng gật đầu.
Lâm Đại Đầu lại cười to nói: “Điểm qua toàn thôn, ta chỉ coi trọng khuê
nữ của Hoàng Lão Thực ngươi: có thể làm, tính tình tính cách tốt, lại hiếu
thuận nghe lời, cho nên ta thay Hạ Sinh đi cầu thân.”
Thấy Hoàng Lão Thực kích động mặt mày đỏ ửng, gấp gáp muốn mở
miệng, vội vã ngăn hắn lại vì biết hắn sẽ nói Phùng Thị không ở nhà, hắn
không thể làm chủ, nên không cho hắn nói.
“Ta đi cầu thân, không riêng vì ỷ vào con ta có thể làm, còn vì người bên
ngoài không thể so sánh được: hai nhà chúng ta ở cách vách nha! Tương lai
bọn họ thành thân, còn không phải Hạ Sinh thành con trai của ngươi. Ngươi
có chuyện gì, cách viện hô một tiếng là được. Ngươi nói, người bên ngoài có
thể so sao? Ngươi gả khuê nữ cho người bên ngoài, có phương tiện như gả
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cho con trai Lâm Đại Đầu ta sao? Ngươi nhìn Hạ Sinh lớn lên, hiếu thuận lại
ít nói.”
Những lời này rõ ràng đã đả động Hoàng Lão Thực.
Thật đúng với ngày hôm qua khuê nữ nói với hắn: các nàng muốn gả gần,
để tương lai chiếu cố cha mẹ.
Còn có nhà ai gần hơn Lâm gia và Hoàng gia?
Thấy Hoàng Lão Thực tâm động, Lâm Đại Đầu không ngừng cố gắng, lại
xoè ngón tay đếm: nào là tương lai để Hạ Sinh dưỡng lão hắn, một con rể một
nửa con trai; vợ hắn làm người Hoàng gia cũng biết, khẳng định là bà bà tốt,
tương lai khẳng định đối đãi với Hoàng Tước Nhi như đối với khuê nữ; Hạ
Sinh lại cần mẫn lo cho gia đình, tương lai khẳng định đối với Hoàng Tước
Nhi tốt...
Hắn nói đạo lý rõ ràng, tâm tư Hoàng Lão Thực hoàn toàn bị hắn dẫn dắt.
Thỉnh thoảng, vợ Đại Đầu xen vào một câu.
Nàng nói, nàng không có khuê nữ, luôn xem Tước Nhi và Đỗ Quyên các
nàng như khuê nữ. Nếu Tước Nhi hứa cho Hạ Sinh, nàng được thêm một
khuê nữ...
Hoàng Lão Thực vội gật đầu, bởi vì vợ Đại Đầu luôn tốt với Tước Nhi,
Đỗ Quyên.
Lòng hắn rục rịch, cảm thấy đây là một cửa thần tốt đốt đèn lồng cũng khó
tìm, hận không thể đáp ứng ngay lập tức.
Vừa vặn Lâm Đại Đầu nói xong, dừng lại hỏi ý hắn như thế nào.
Hắn dừng lại, Hoàng Lão Thực mới tìm về chính mình, mới nhớ lại Phùng
Thị không ở nhà, hắn không có quyền tự chủ trương.
Bởi vậy chặn lại nói: “Ta không phản đối. Nhưng Đại Đầu ca, vợ ta không
ở nhà, một mình ta không thể làm chủ. Vẫn nên đợi nương Tước Nhi trở về,
chúng ta thương lượng rồi cho ngươi câu trả lời.”
Lâm Đại Đầu nghe xong bực mình không thôi. Không phải hắn đã cố ý
đợi Phùng Thị đi mới tới cửa sao.
Nếu Phùng Thị trở lại, kia còn nói cái rắm nha!
Phùng Thị chắc chắn sẽ không đáp ứng.
Cho dù đáp ứng thì không biết phải tốn bao nhiêu miệng lưỡi nữa, đâu
như Hoàng Lão Thực dễ dàng bị thuyết phục như vậy.
Hắn hận sắt không thành thép quở trách nói: “Lão Thực huynh đệ, không
phải ta nói ngươi. Tốt xấu gì ngươi cũng là đàn ông, sao chuyện gì cũng nghe
vợ hết vậy? Nhà này ngươi không thể làm chủ được việc gì à?”
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Hắn muốn khích tướng.
Nhưng Hoàng Lão Thực căn bản không có “hùng tâm tráng chí”, cho nên
không bị khích động.
Hắn thực vô tội hỏi: “Cho dù ta làm chủ, chuyện lớn như vậy cũng phải
cùng vợ thương lượng đúng không? Không thể ta tự ý định việc hôn nhân của
Tước Nhi.”
Lâm Đại Đầu á khẩu không trả lời được.
Hắn thật là đương gia tác chủ nhưng việc hôn nhân của nhi tử vẫn phải
cùng vợ thương lượng, cũng không tự chủ trương mọi việc.
Lão tử không thành thì con trai lên. Lâm Xuân ở một bên nghe nửa ngày
cuối cùng mở miệng.
Hắn như một ông cụ non, nghiêm trang nói với Hoàng Lão Thực: “Lão
Thực thúc, có biết vì sao chúng ta đợi thím đi mới đến không?”
Hoàng Lão Thực thành thật lắc đầu nói: “Không biết.”
Lâm Xuân nói: “Không cho thím biết đó!”
Vô nghĩa, này ai mà không biết!
Hoàng Lão Thực giận trách: “Đứa nhỏ này, đừng nói giỡn!”
Lâm Xuân nói: “Ta không nói đùa đâu. Ta nghe Đỗ Quyên nói, Hoàng nãi
nãi muốn đem Tước Nhi tỷ tỷ hứa cho thân thích ở Cây Lê Câu. Nếu Lão
Thực thúc và thím đem Tước Nhi tỷ tỷ hứa cho ca ta, Hoàng gia gia và
Hoàng nãi nãi chắc chắn sẽ mắng các ngươi. Bọn họ sẽ không mắng Lão
Thực thúc, chỉ biết mắng thím. Lão Thực thúc nghĩ xem có đúng là như vậy
không?”
Hoàng Lão Thực vừa nghĩ, không phải a, cha và nương chuyên thích tìm
vợ tra hỏi.
Lâm Xuân lại nói: “Cha ta cũng vì lý dó này mới đến lúc thím không ở
nhà mà nói thân. Lão Thực thúc thật đau lòng thím, đau lòng Tước Nhi tỷ tỷ
và Đỗ Quyên, thì nên làm chủ đem cửa này thân định, đỡ phải liên luỵ thím
bị mắng. Quay đầu Hoàng gia gia và Hoàng nãi nãi nổi giận, cũng trách
không đến trên đầu thím, cũng không trách lên đầu Tước Nhi tỷ tỷ và Đỗ
Quyên. Lão Thực thúc là con của bọn họ, nhiều lắm bọn họ chỉ mắng một
trận, còn có thể giết ngươi sao? Việc này không phải xong rồi. Đợi thím trở
về, biết Lão Thực thúc suy nghĩ cho nàng như vậy, khẳng định sẽ cao hứng
muốn chết. Đỗ Quyên cũng thế.”
Hắn hướng dẫn từng bước, kiệt lực mê hoặc Hoàng Lão Thực.
Lâm Đại Đầu thực kính nể nhi tử: đều là khích tướng như nhau, nhưng lời
của tiểu tử này khéo léo có lý hơn.
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Lại nhìn về phía Hoàng Lão Thực, nghe Lâm Xuân lời xong cảm thấy
dũng khí gấp trăm lần, hóa thân làm đại trượng phu lẫm lẫm, muốn che bão
táp từ cha mẹ cho vợ con.
Đầu não nóng lên, liền quên Phùng Thị chưa chắc sẽ đáp ứng cửa thân
này.
Hoặc là nói, hắn cho rằng Phùng Thị khẳng định sẽ đáp ứng, có con rể bên
cạnh dựa vào dưỡng lão, chuyện tốt này có thể không đáp ứng sao?
Cũng khó trách hắn xúc động, hắn thực luyến tiếc khuê nữ xuất giá.
Nhưng khuê nữ lớn, không gả cũng không được a, không thể giữ một đời.
Nhưng nếu Hoàng Tước Nhi gả cho Hạ Sinh, việc hôn nhân của Đỗ
Quyên và Lâm Xuân cũng thành, 2 khuê nữ đều ở trước mắt, hắn không
muốn cùng khuê nữ phân ra.
Còn có, tiểu khuê nữ Hoàng Ly còn nói nàng muốn chiêu phu nữa.
Cứ như vậy, ba cái khuê nữ trưởng thành đều ở trước mặt.
Ha ha, thật là tốt quá!
Nghĩ tới chỗ cao hứng, Lão Thực cha không tự chủ được nhếch miệng
cười rộ lên.
Lâm Đại Đầu xem thần sắc, cùng vợ trao đổi ánh mắt, cảm thấy việc này
không sai biệt lắm, thành!
Là nên thành, đêm dài lắm mộng a!
Lâm Xuân cũng không muốn trì hoãn, sợ có người đến, nến nháy mắt với
Hoàng Ly.
Cuối cùng Hoàng Ly cũng mở miệng. Nhiệm vụ của nàng rất trọng đại
đó!
Tiểu nữ oa ngửa đầu, ghé sát vào lỗ tai Lão Thực cha, nhỏ giọng mềm mại
nói: “Cha, ngươi quên hỏi tỷ tỷ.”
“A!” Hoàng Lão Thực kinh hô một tiếng, “Đúng, sao ta lại quên Tước
Nhi. Đại Đầu ca, ngươi đợi đã, ta muốn hỏi Tước Nhi một chút.”
Ôm lấy Hoàng Ly, vội vàng chạy về hướng phòng khuê nữ.
Lâm Đại Đầu nhìn bóng lưng hắn, vui vẻ lên tiếng.
Chuyến đi này nha, lúc trở về, Hoàng Tước Nhi chính là con dâu Lâm Đại
Đầu hắn!
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Chương 146
Hoàng Lão Thực: Tiên Trảm Hậu Tấu (2)

 

H

oàng Lão Thực đi vào phòng khuê nữ đã thấy Hoàng Tước Nhi ngồi

trên giường La Hán, một tay nắm chặt một cái đế giày, một tay nắm chặt kim,
lại không se chỉ luồn kim.
Nhìn thấy hắn tiến vào, Hoàng Tước Nhi kinh hoảng nói: “Cha... Cha tới.
Cha ngồi.”
Hoàng Lão Thực thả Hoàng Ly xuống, ngồi xuống giường La Hán.
Hoàng Ly cởi giày bò lên giường, nằm bên người Hoàng Tước Nhi.
Hoàng Lão Thực nhìn cái giường sạch sẽ chỉnh tề, chỉ thấy như ngồi trên
đống lửa.
Hắn vội vàng đứng dậy đi tới bên bàn tròn xách một cái ghế tròn lại đặt tại
trước giường, ngồi lên mới thấy an ổn, mới hạ giọng nói với Hoàng Tước
Nhi: “Tước Nhi, Đại Đầu bá bá ngươi đến cầu hôn, muốn đem ngươi hứa cho
Hạ Sinh.”
Hoàng Tước Nhi nhỏ giọng nói: “Ta... Ta nghe thấy được.”
Hoàng Lão Thực vội hỏi: “Vậy ngươi có coi trọng Hạ Sinh không?”
Hoàng Tước Nhi muốn nói “Nguyện ý”, nhưng không há miệng nổi, cúi
đầu nhìn đế giày trong tay, nửa ngày không thốt ra một câu trả lời.
Hoàng Ly lo lắng, rõ ràng đã thoả thuận xong, đại tỷ còn ngần ngừ cái gì
đây?
Nàng dùng tay khều khều Hoàng Tước Nhi, kêu lên: “Đại tỷ tỷ!”
Hoàng Tước Nhi đỏ mặt nhìn tiểu muội, thấy nàng nháy mắt với mình,
vừa thẹn vừa hoảng, cảm thấy không có dũng khí để nói với cha là mình rất
hài long cửa thân này.
Ai ngờ Lão Thực cha không nghe thấy khuê nữ trả lời, cho rằng nàng
không bằng lòng, sợ ủy khuất nàng, vội vàng nói: “Tước Nhi không bằng
lòng thì coi như xong. Cha đi nói với Đại Đầu bá bá ngươi.”
Nói xong đứng dậy muốn đi.
Hoàng Tước Nhi vừa nghe nóng nảy, vội đưa tay giữ chặt cánh tay Lão
Thực cha, hấp tấp nói: “Đừng! Cha, ta... Ta thích. Ta...”
Lão Thực cha vừa nghe khuê nữ nói vui vẻ, cao hứng, lại ngồi xuống.
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Hoàng Tước Nhi đã nói ra được điều khó nói, cảm thấy không còn cố kỵ
gì nữa.
Rồi nhớ tới lời nhắc nhở của Đỗ Quyên, trở nên kiên định hơn chút.
Lại nhìn tính tình của Lão Thực cha, nếu mình không chủ động nói rõ
ràng, nói không chừng hắn sẽ làm việc này rối tung lên. Ngược lại tiểu muội
Hoàng Ly rất thông minh nhưng còn quá nhỏ, rất nhiều chuyện không hiểu,
không thể tùy cơ ứng biến.
Nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có trông cậy vào chính nàng.
Nàng xích tới gần Lão Thực cha, thò tay lấy một cọng cỏ khô trên đầu hắn
xuống, nghĩ hắn dính lúc vào chuồng gia súc sáng nay, lại giúp hắn vuốt
phẳng áo.
Lão Thực cha hưởng thụ khuê nữ hầu hạ, thập phần hạnh phúc, thấp giọng
nói: “Tước Nhi, ngươi nói, ngươi có vui vẻ không? Ngươi nghĩ sao, cha sẽ
nói như thế.”
Hoàng Tước Nhi thấp giọng nói: “Cha, vừa rồi ta nghĩ, gả cho Hạ Sinh
cũng tốt. Sau này, ta ở cách vách, cha và nương có chuyện gì, lập tức có thể
trở về hỗ trợ. Nếu nương không ở nhà, cha cũng không cần nấu cơm, ta đưa
một chén lại đây là được. Lại có may vá gì đó, tắm rửa giặt giũ, ta cần mẫn
chút, làm xong việc ở nhà chồng, còn ai không cho ta giúp nhà mẹ đẻ chứ?
Hạ Sinh cũng sẽ không. Nói không chừng qua một hai năm nữa nương sinh
tiểu đệ đệ, ta cũng có thể giúp chiếu ứng...”
Nàng nhẹ nhàng nói xong.
Lão Thực cha chỉ thấy quanh thân được một cỗ ấm áp vây quanh, rất ấm
áp, tâm tư chất phác khô khan trở nên mềm mại, nỗi ngọt ngào và chua xót
không tên dâng trào, mắt trở nên ẩm ướt.
Hắn vụng về giơ tay, muốn sờ mặt khuê nữ.
Nhưng qua một mùa đông, hai gò má khuê nữ chẳng những trắng còn láng
mịn, hắn không dám đem bàn tay to thô ráp của mình sờ lên. Tay giơ lên lại
rút về, ha hả cười láu lĩnh nói: “Khuê nữ ngoan! Thật là khuê nữ ngoan của
cha!”
Đừng xem hắn là Lão Thực. Hắn nghĩ sao nói vậy.
Không giống Phùng thị luôn nghiêm chỉnh. Những lời như vậy, hắn quyết
sẽ không nói với khuê nữ. Trừ phi cảm xúc đặc biệt kích động mới có thể
thoát ra một đôi lời.
Lập tức, Hoàng Ly thấy cha và tỷ tỷ như vậy, cũng dỗ nói: “Cha, ta trưởng
thành cũng không gả cho người ta, sẽ ở nhà bồi cha. Ta mỗi ngày nấu đồ ăn
ngon cho cha ăn, làm đồ mới, cho người ta ghen tỵ cha chết luôn! Hừ, có con
trai không nổi sao?”
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Nàng dỗ người không cần tiền vốn, bất kể hậu quả, bởi vậy há mồm là
nói.
Hoàng Lão Thực lại thích nghe nhất, nghe hoài không chán, mừng rỡ ha
hả cười.
Hoàng Tước Nhi thấy sự thành, lại dặn dò: “Cha, việc này ngươi làm chủ
đi. Đừng để cho gia gia nãi nãi trách nương. Ngươi định, gia gia nãi nãi cũng
không có cách nào.”
Hoàng Ly vội vàng nói: “Đúng vậy. Định đi cha! Ta không nỡ để đại tỷ gả
đi thật xa. Ngày trước nhị tỷ còn khen Hạ Sinh ca ca không sai đâu.”
Hoàng Lão Thực vội vàng hỏi: “Nhị tỷ ngươi cũng nói Hạ Sinh tốt?”
Hoàng Ly mạnh mẽ gật đầu.
Hoàng Tước Nhi lại đem chuyện khi còn nhỏ Hạ Sinh trộm thịt cho nàng
và Đỗ Quyên ăn nói ra.
Nhất thời Hoàng Lão Thực thêm ấn tượng tốt với con rể tương lai. Hạ
Sinh như vậy căn bản là không giống con của Lâm Đại Đầu hẹp hòi kia nha,
vậy hắn còn lo lắng gì? Cứ chờ con rể tương lai hiếu thuận đi!
Sự tình cứ như vậy định ra.
Hoàng Lão Thực tư thế mười phần ra khỏi phòng khuê nữ, rất giống gia
chủ.
Hắn ngồi xuống bàn đối diện Lâm Đại Đầu, tằng hắng một cái, đường
hoàng nói vài câu vô nghĩa trước, nào là không phải là hắn gian khổ nuôi
khuê nữ, mà là hắn luyến tiếc gả đi xa, cho nên mới hứa cho Lâm gia.
Hắn nói, vợ chồng Lâm Đại Đầu hùa theo.
Cuối cùng, hai bên đều giai đại hoan hỉ, cửa thân này định tại chỗ.
Vợ Đại Đầu vội vàng mở túi ra, cầm một đôi vòng bạc ra cùng một cái
khóa Kỳ Lân bằng vàng, nói là cho Hoàng Tước Nhi làm tín vật định thân.
Đôi vòng thì không nói, cái khoá vàng nặng trịch, vàng chói, nhìn là biết
đáng giá.
Lâm Đại Đầu giải thích, nói Hoàng gia thu lễ này coi như là hai nhà chính
thức định thân. Mặt khác chuẩn bị đồ, đến lúc đó mời thân thích hai nhà đến
công bố lễ đính hôn.
Hoàng Lão Thực thấy Lâm gia coi trọng như vậy, cao hứng mà không biết
như thế nào cho phải.
Lâm Đại Đầu là một nông dân, sao trong nhà có vật như vậy?
Kỳ thật của cải Lâm gia không phải người thôn Thanh Tuyền có thể tưởng
tượng. Lâm lão thái gia và Lâm lão thái thái bất hiển sơn bất lộ thủy, để con
cháu tự kiếm tự ăn. Nhưng bất luận con cháu nào thành thân, bọn họ đều sẽ
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giúp đỡ một khoản, không nhiều lắm nhưng đủ để thành gia lập nghiệp ở thôn
Thanh Tuyền, xem như áp đáy hòm cho người thành gia làm vốn ban đầu.
Lâm Đại Đầu nóng lòng muốn định cửa thân này, dĩ nhiên muốn hạ vốn
gốc, đem vốn ban đầu gia gia nãi nãi cho lúc mình thành thân khi xưa ra.
Hắn cũng không sợ, trong lòng hắn có một bài toán: tương lai mấy nhi tử
thành thân, thái gia gia và thái nãi nãi khẳng định sẽ giúp đỡ, hắn có cái gì mà
cho?
Giao tín vật xong, hắn cười nói: “Việc này hai ta nói vẫn không xong, còn
cần bà mối. Ta đã thỉnh Khâu bà mụ, buổi trưa qua nhà ta ăn, nói Tước Nhi
không cần nấu cơm.”
Hoàng Lão Thực vui tươi hớn hở gật đầu, không có gì là không hài lòng.
Vì thế, bà mối Khâu bà mụ ở thôn Thanh Tuyền được mời đến, ở giữa làm
thành cửa thân này.
Hạ Sinh nghe được tin này, miệng chưa từng khép lại.
Trước kia hắn tỉnh tỉnh mê mê, chưa thông suốt, nên không hề để ý.
Mấy ngày nay mọi người thương nghị việc hôn nhân của hắn và Hoàng
Tước Nhi, đã không giống nhau.
Thiếu niên nhớ tới bộ dáng điềm đạm nho nhã của Hoàng Tước Nhi, trong
lòng ngứa ngáy, êm ái, nhu tình lại ngọt ngào, lúc nào cũng không thể quên
được Tước Nhi, đầu óc in đầy bóng dáng tú lệ kia.
Buổi trưa, Hoàng Lão Thực mang theo Hoàng Ly qua cách vách ăn cơm.
Hoàng Tước Nhi thẹn thùng không đi. Là Lâm Xuân và Hoàng Ly đưa
cơm tới cho nàng ăn.
Hạ Sinh muốn đích thân đưa đi, bị Lâm Xuân cản.
Hắn cả giận nói: “Đã định thân mà ta vẫn không thể gặp? Ngươi mới bây
lớn, quản nhiều như vậy làm cái gì?”
Lâm Xuân sầm mặt nói: “Chuyện còn chưa xong đâu. Ngươi lại như vậy,
ta không đếm xỉa tới, coi ngươi làm thế nào.”
Hạ Sinh liền không lên tiếng.
Người đệ đệ này tuy nhỏ tuổi nhưng rất có chủ ý, bởi vậy hắn thật sợ bị bỏ
mặc. Lại nói hắn cũng biết là sự tình cũng quả thật chưa xong, phía sau còn
không biết như thế nào nữa.
Không nói đến Hoàng Lão Thực tiên trảm hậu tấu, định sẵn chung thân
của khuê nữ, Hoàng lão cha và Hoàng đại nương không biết gì, còn đang
thương nghị một mối hôn nhân khác.
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Chính Diêm bà mối nói ra chuyện Thạch gia cầu hôn. Đầu tiên là cầu
Hoàng Tước Nhi, lại bị Hoàng đại nương biến thành cầu Đại Nữu. Bởi vậy
trở về thương nghị với Hoàng lão cha và vợ chồng con trai út.
Sau khi cả nhà cân nhắc phân tích, cảm thấy cửa thân này có thể kết.
Đầu tiên, Thạch gia có tay nghề thợ đá, tuy không nổi danh như Vương
gia nhưng cũng là một cái nghề. Nông dân, có tay nghề và không có tay nghề,
căn bản không thể so. Như Hoàng lão Nhị, tuy thu nhập bằng nghề mộc rời
rạc nhưng so với đại ca hắn, Hoàng Lão Thực, mạnh hơn nhiều.
Tiếp theo, tiểu tử Thạch Phiến kia, mọi người đều biết, tính tình thành thật
trung hậu.
Chỉ là, Phượng Cô luyến tiếc Đại Nữu. Nàng tưởng tượng ra tình hình
khuê nữ lau nước mắt, bởi vậy không nguyện ý gả Đại Nữu đi xa.
Bởi vậy, cách một ngày Hoàng đại nương cho Diêm bà mối biết là đồng ý
mối hôn sự này.
Diêm bà mối đại hỉ, nhiệt tình kêu Thạch gia dự bị sính lễ, qua một ngày
tới cửa cầu hôn. 18 là ngày lành.
Hoàng đại nương cười hì hì đáp ứng.
Diêm bà mối bỗng nhiên do dự hỏi: “Ngày mai đi ngươi sang bên kia?”
Hoàng đại nương kỳ quái hỏi ngược lại: “Không sang thì ta đi đâu?”
Diêm bà mối nghĩ cũng phải, nói: “Vợ Lão Thực không ở nhà đâu.”
Nhắc tới con dâu cả Hoàng đại nương bực bội, bĩu môi nói: “Không ở nhà
thì không ở nhà! Có chuyện của nàng sao?”
Diêm bà mối hiểu ý cười nói: “Cũng đúng, có lão nhân gia ngươi làm chủ
là được rồi.”
Nàng cho rằng Hoàng đại nương thấy Phùng Thị không ở nhà mới đồng ý
cửa thân này, trực tiếp bỏ qua con dâu cả quyết định mọi việc vì cho nàng
biết tay, nên không nói gì, chỉ mừng rỡ ngồi mát ăn bát vàng.
Diêm bà mối còn nói ngày 18, Hoàng Lão Thực nhất định phải đi.
Hoàng đại nương nghĩ, cháu gái định thân, đại bá cũng nên tới, liền nói đó
là dĩ nhiên.
Vì thế, hai người cứ như vậy thoả thuận, ai nấy tự trở về chuẩn bị.
Đến ngày 18 tháng giêng, Hoàng gia rất náo nhiệt. Chẳng những rất nhiều
thân thích thôn Cây Lê Câu tới, ngay cả khuê nữ Hoàng đại nương đã xuất
giá nhiều năm, Hoàng Chiêu Đệ, cũng mang theo con trai cả Diêu Kim Quý
tới.
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Hoàng đại nương vội vàng kêu Tiểu Bảo đi gọi đại bá, cũng kêu Hoàng
Tước Nhi và Hoàng Ly đến.
Hoàng Tước Nhi nghe nói xong, trong lòng đột nhiên bắt đầu khẩn
trương.
Không muốn đi, lại chợt nghĩ, dù sao cha đã làm chủ đem mình hứa cho
Hạ Sinh, ngay cả lễ đính hôn đều thu, nàng còn sợ gì?
Đi nhìn xem cũng tốt.
Nếu như không đi, quay đầu Lão Thực cha ứng phó không được, ra
chuyện nữa thì không ổn.
Bởi vậy, nàng vừa phân phó Hoàng Ly chạy như bay đến cách vách, đem
việc này nói cho Hạ Sinh và Lâm Xuân biết, vừa làm như không có chuyện
gì, thu dọn một hồi.
Đợi Hoàng Ly trở về, ba cha con đi tới nhà bà nội.
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Chương 147
Một Nhà Có Con Gái Trăm Nhà Cầu

 

N

hà cũ Hoàng gia hôm nay rất náo nhiệt.

Trong phòng bếp, chảo dầu “chi lạp” vang lên liên hồi, hương khí bay
khắp nơi. Khách khứa đàn ông đàn bà ở rải rác trong phòng ngoài sân, nói
chuyện phiếm, hoặc ngồi quan sát chung quanh. Tiếng nói tiếng cười truyền
đến hàng xóm.
Hoàng Lão Thực mang theo hai khuê nữ tới, nhận được sự chú ý chưa
từng có của mọi người.
Cả nhà tiểu cữu thôn Cây Lê Câu không cần phải nói, lôi Hoàng Tước Nhi
đến bên cạnh. Mà đại cô Hoàng Chiêu Đệ lần này tới trong núi, cũng chứa
một ít tâm tư. Đó chính là mang nhi tử đến xem mắt 2 đứa cháu gái, Đại Nữu
và Hoàng Tước Nhi. Nếu có duyên hợp mắt thì thân càng thêm thân. Tối qua
2 mẹ con đã nhìn qua Đại Nữu, hiện tại chỉ còn lại Hoàng Tước Nhi.
Bởi vậy, cha con Hoàng Lão Thực phụ nữ vừa đến, người từng gặp mặt
hay chưa gặp mặt, đều đưa ánh mắt về phía Hoàng Tước Nhi, ngay cả tiểu
Hoàng Ly cũng bị người ta nhìn chằm chằm.
Nhìn như vậy, mọi người càng tán thưởng Hoàng Tước Nhi hơn.
Hoàng Tước Nhi và Đại Nữu là chị em họ, bộ dạng có chút giống nhau,
tính cách cũng tương tự, đều văn tĩnh ít lời.
Nhưng cẩn thận so sánh, rất rõ ràng có sự khác biệt.
Đại Nữu bổn phận đoan trang, đại khái ngày thường không đùa giỡn với
tỷ muội, quen trầm ổn, cử chỉ có vẻ câu nệ, luôn sụp mí mắt nên thiếu đi sự
phấn chấn của thiếu nữ.
Lúc Hoàng Tước Nhi chưa tới, tính cách ấy của nàng không rõ rệt, mọi
người đều khen nàng đoan trang biết lễ. Sau khi Hoàng Tước Nhi đến, dưới
sự so sánh, ưu điểm của nàng trở thành khuyết điểm.
Lại nhìn Hoàng Tước Nhi, cũng im lặng nhưng ánh mắt lanh lợi chuyển
động, hoặc miệng nhẹ nhàng nhếch lên, đều làm cho người ta cảm thấy nàng
nhu hoà xinh xắn. Lơ đãng nhoẻn một nụ cười nhẹ, lộ ra vài răng nhỏ, càng
làm trước mắt sáng ngời, cảm thấy nàng linh hoạt hẳn lên.
Còn nữa, xiêm y của tỷ muội các nàng đều do Đỗ Quyên thiết kế. Cổ áo,
tay áo, ống quần, eo lưng, đều được xử lý đặc biệt, không giống xiêm y bình
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thường thẳng đuột xuống: eo lưng thu nhỏ lại, cổ tay áo và ống quần cũng thu
nhỏ lại, hoặc dùng dây lưng thắt cái nơ con bướm, nhìn nhẹ nhàng khoan
khoái lưu loát, tiện làm việc lại không mất đi nét giản tiện xinh đẹp.
Trước khi ra khỏi cửa, nàng cố ý tìm bộ xiêm y cũ có miếng vá thay vào.
Nhưng là, tỷ muội các nàng vá xiêm y cũng đặc biệt: cũng không quy củ
vá một miếng vải vuông vào, mà dùng một miếng vải cùng màu, cắt thành
hoa cỏ hoặc là những động vật nhỏ khâu lên, làm cho người ta không thấy đó
là miếng vá, mà cho là thêu lên trang trí, rất có đặc sắc riêng.
Bởi vậy, dù là xiêm y vải thô mang miếng vá, mắc trên người thiếu nữ 12
tuổi mới phát dục, cũng khó che lấp vẻ tú lệ yểu điệu, không ai không khen
ngợi.
Điền tử và Diêu Kim Quý không dời mắt được.
Diêu Kim Quý, tên như ý nghĩa, đương nhiên rất “Kim Quý”.
Đứa nhỏ ở tiểu hộ, có rất nhiều đứa được thân nhân đặt ở lòng bàn tay
nuông chiều.
Diêu Kim Quý như Tiểu Bảo ở trước mặt Hoàng đại nương, rất được gia
gia nãi nãi sủng ái, còn đưa hắn đi tư thục đọc sách, nhận biết vài chữ. Dáng
dấp lớn lên cũng không sai, thực tuấn tú, cử chỉ lại nhã nhặn, thoạt nhìn như
thư sinh.
Nên hắn có chút mắt cao hơn đầu, không để vào mắt nhứng cô gái bình
thường.
Năm nay hắn 16 tuổi, cùng nương đến nhà bà ngoại, đối với người gọi là
biểu muội thật không ôm hy vọng quá lớn. Nào ngờ thấy Hoàng Tước Nhi,
hắn lập tức động tâm.
Điền Tử là cháu trai tiểu cữu của Đỗ Quyên. Lúc trước nương nó và nãi
nãi đều nhìn trúng Hoàng Tước Nhi, hôm nay đến là muốn định thân. Hắn là
điển hình trẻ con trong núi, rất rắn chắc đôn hậu.
Không nói đến người lớn nghĩ như thế nào, 2 thiếu niên đều ở tuổi “biết
háo sắc mà mộ thiếu ngải”*, thấy Hoàng Tước Nhi như vậy, sao có thể không
thích!
* Ám chỉ con trai đến tuổi yêu đương, biết ái mộ thiếu nữ xinh đẹp.
Hoàng Tước Nhi bị người nhìn đến chịu không nổi, chủ động đi phòng
bếp hỗ trợ.
Nàng đi ra ngoài, sau lưng còn có hai đôi mắt dõi theo.
Lại nói Hoàng Chiêu Đệ cùng các phụ nữ khác ở một bên nhàn thoại.
Nghe ý tứ các nàng đều vì Hoàng Tước Nhi mà đến, không khỏi cả kinh.
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Nàng vội vàng đứng dậy đi tìm nhi tử, hỏi ấn tượng của hắn đối với Đại Nữu
và Hoàng Tước Nhi.
Diêu Kim Quý ngạo mạn nói, Tước Nhi biểu muội nhìn không tệ lắm.
Hoàng Chiêu Đệ hiểu ý nhi tử, biết hắn có chút kiêu ngạo. Lời này nghe
qua như không thèm để ý, kỳ thật là đã nhìn trúng Tước Nhi.
Nàng vội la lên: “Ái dà! Ông ngoại ngươi muốn đem Tước Nhi hứa cho
Điền Tử đó.”
Diêu Kim Quý nghe xong lập tức thu hồi thần thái không thèm để ý, nhíu
mày hỏi: “Đã định rồi?” Trách sao nhiều người tới như vậy.
Hoàng Chiêu Đệ lắc đầu nói còn phải thương lượng với đại cữu hắn.
Diêu Kim Quý mới yên lòng, nhắc nhở nói: “Nương và đại cữu là chị em,
còn không so được với người bên ngoài? Lại nói nhi tử... Hừ!” Tuy hắn chưa
nói trắng ra nhưng ý tứ thật rõ rệt: hắn còn không sánh bằng một tiểu tử lớn
lên ở vùng núi hẻo lánh sao?
Hoàng Chiêu Đệ gật đầu, vội thấp giọng nói: “Nương đi nói với bà ngoại
ngươi.”
Nàng vội vàng đi tìm Hoàng đại nương, đem ý cầu thân nói ra.
Hoàng đại nương nghe xong thập phần ngoài ý, oán giận nói: “Sớm không
nói?”
Bà không nghĩ tới đứa cháu ngoại xuất sắc này đến xem mắt, bằng không,
giá nào cũngkhông đem Đại Nữu định đi ra ngoài, cũng sẽ không đáp ứng
đem Tước Nhi hứa cho cháu trai nhà mẹ đẻ.
Nhà mẹ đẻ tuy rằng thân, còn có thể thân hơn khuê nữ của mình?
Nhưng thân thích Cây Lê Câu đều tới, bà không thể đuổi người đi.
Hoàng Chiêu Đệ ngượng ngùng, nghĩ rằng tối qua tới đây rất trễ, không
thấy 2 cô cháu gái, cũng không biết nhi tử có nhìn trúng các nàng hay không,
sao có thể nói trước chứ.
Hoàng đại nương phát sầu, kêu Tiểu Thuận lặng lẽ ra ngoài gọi Hoàng lão
cha, mời người đến phòng ở bên hông nhà, đem việc này nói với hắn.
Tuy Hoàng lão cha cũng kinh ngạc, nhưng không bỏ lỡ chủ trương.
Hắn suy nghĩ một hồi, trầm giọng nói: “Làm như vậy “
Hắn kề tai thấp giọng nói nhỏ với Hoàng đại nương.
Hoàng đại nương nghe xong liên tục gật đầu, sau đó về phòng.
Bà kêu em dâu nhà mẹ đẻ, cháu vợ, còn có khuê nữ Hoàng Chiêu Đệ qua
một bên, cười nói: “Thật không nghĩ tới, các ngươi đều xem trọng Tước Nhi.
Một là nhà mẹ đẻ của ta, một là khuê nữ của ta. Ta cũng không tiện thiên vị
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ai. Tước Nhi là khuê nữ lão Đại, thì do hắn đến tuyển. Hắn nói nhìn trúng
người nào là người đó. Các ngươi cũng đừng trách, đây là nhân duyên, cũng
là mệnh ...”
Mọi người đều cười, nói sao có thể chứ, vậy thì nghe lão Đại.
Trong tâm tư đều chửi thầm đối phương, trách nàng chặn ngang một cước.
Hoàng đại nương thấy mọi người đều đồng ý, nhẹ nhàng thở ra, vội đi ra
ngoài gặp Hoàng lão cha, kêu hắn nói với Hoàng Lão Thực.
Phượng Cô đang ở phòng bếp nấu cơm, vì vào phòng lấy đồ nên nghe
những lời này, trong lòng chua chát. Trở lại phòng bếp, không nhịn được
đánh giá Hoàng Tước Nhi.
Thì ra nàng cũng thấy Diêu Kim Quý tốt, hối hận ngày hôm qua nóng vội.
không nên nhanh chóng đáp ứng việc hôn nhân với Thạch gia. Nếu trễ nữa
ngày, đem Đại Nữu hứa cho đứa cháu này, thật là tốt biết bao!
Nhưng nàng cũng chưa chết tâm, muốn tìm cớ đẩy lui việc hôn nhân với
Thạch gia, rồi gả Đại Nữu cho Diêu Kim Quý.
Ai ngờ nghe xong lời bà bà nói, nàng hoảng hốt toát mồ hôi lạnh.
Vạn hạnh không có nói ra, bằng không chị chồng nhìn trúng Tước Nhi,
nàng lại đem Đại Nữu đưa lên, quay đầu bị cự tuyệt, đó không phải là quá
mất mặt!
Vừa thấy may mắn, lại thấy không phục, lại thầm đánh giá Hoàng Tước
Nhi.
Nhìn ngang nhìn dọc bộ dạng Hoàng Tước Nhi đều không êm dịu như Đại
Nữu, so ra không giỏi bằng Đại Nữu, không nghĩ ra nàng còn chưa trưởng
thành, sao lại được nhiều người nhớ thương như vậy.
Lại nói trong nhà chính, Hoàng lão cha tiếp nhà tiểu cữu và nam khách
ngồi uống trà. Hoàng Lão Thực và Hoàng lão Nhị hai huynh đệ cũng ngồi đó.
Diêu Kim Quý và Điền Tử ngồi trên băng ghế nhỏ.
Lúc này, Hoàng đại nương đi ra bên tai Hoàng lão cha nói nhỏ vài câu.
Hoàng lão cha tằng hắng một cái, nhìn qua mọi người cười nói: “Một nhà
có con gái trăm nhà cầu, từ trước tới bây giờ đều là như vậy. Trước mắt hai
nhà đều cầu Tước Nhi, đều là thân thích, chúng ta cũng không tiện nhúng tay.
Còn có Lão Đại đã ở riêng sống một mình, việc hôn nhân của khuê nữ hắn
cũng nên do hắn làm chủ.”
Hoàng đại nương đứng bên cạnh hắn, liên tục cười làm lành gật đầu.
Hoàng lão cha lại chuyển hướng về Hoàng Lão Thực, nói: “Lão Đại, hôm
nay tiểu cữu nãi nãi ngươi và tỷ tỷ ngươi đều coi trọng Tước Nhi, cùng lúc
cầu thân cho Điền Tử và Kim Quý.”
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Hắn chỉ về phía 2 thiếu niên ngồi bên dưới, cười nói: “Đều là những đứa
bé ngoan. Ngươi làm cha thì ngươi chọn con rể. Ngươi chọn lựa, bọn họ cũng
không hai lời. Đều là thân thích, có lời gì nói thẳng, đừng ra bên ngoài nói.”
Tiểu cữu gia ha ha cười nói: “Kia sao có thể chứ! Lão Đại, khuê nữ là của
ngươi, con rể cũng do ngươi chọn lựa. Thích gả cho ai, người bên ngoài cũng
không lời gì để nói.”
Mọi người sôi nổi gật đầu, nói đùa vài câu.
Mặt 2 thiếu niên ngồi đưới đất đều đỏ.
Hoàng Ly đang chơi với Tiểu Thuận nhưng luôn chú ý động tĩnh, vừa
nghe lời này, cũng không chơi, nhanh như chớp chạy đến trước mặt Lão
Thực cha, như khỉ leo cây leo lên đầu gối hắn, ngồi gọn trong lòng hắn, hai
mắt long lanh quét nhìn mọi người.
Hoàng lão cha thấy vẻ mặt đại nhi tử kinh ngạc, tưởng hắn chưa bao giờ
được người nâng lên như vậy, con dâu lại không có mặt, việc này phải do
một mình hắn chủ trương, có chút khó khăn.
Nhưng tình thế trước mắt, hai người bọn họ không tiện nhúng tay, chỉ phải
nhắc nhở nói: “Cũng không cần ngươi lập tức cho lời chắc chắn. Các thân
thích không dễ dàng tụ tập một chỗ, trước tiên nói một chút, quay đầu ngươi
nghĩ xong, sẽ nói cho nương ngươi biết.”
Đây là lo lắng hắn không nói, sợ đắc tội với thân thích.
Đúng ra không nên trước mặt nhiều người nói đến chuyện này, nhưng hai
nhà cầu thân tới cùng một lúc, có chút lời tất yếu nên giáp mặt nói rõ ràng.
Về phần kết quả chọn lựa, dĩ nhiên không thể nói ngay mặt, nhất định phải
lặng lẽ nói, để người bị cự tuyệt đỡ mất mặt.
Hắn vì nhi tử suy xét thực chu toàn, nhưng nhi tử hiển nhiên không thể
lĩnh hội thâm ý của hắn.
Từ lúc Hoàng Lão Thực nghe cha nói, vừa kinh hoảng vừa giật mình.
Xem trận thế này, đều tới vì khuê nữ mình, quả nhiên con gái mình đoán
không sai.
Hắn vốn không phải là người nghĩ sâu, vừa đến đã đem Hoàng Tước Nhi
hứa cho Hạ Sinh, thứ hai nữa là Hoàng lão cha vừa rồi đã nói, khuê nữ là của
hắn, con rể do hắn chọn, vậy hắn còn lo lắng gì?
Rồi nghĩ, nhiều người đều hiếm lạ khuê nữ hắn, sống mấy chục năm rồi
cũng chưa hãnh diện như hôm này. Sự đắc ý không cẩn thận đã biểu lộ lên
mặt, miệng cười toe toét như hoa.
Hắn dùng sức muốn khép miệng lại, nhưng không thể.
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Cuối cùng đành phải buông tha, nhe răng, vui tươi hớn hở, lại không so đo
áy náy hướng mọi người nói: “Việc tốt như vậy? Tước Nhi đã hứa cho người
ta rồi!”
Mọi người nghe xong ngẩn ngơ, nửa ngày phản ứng không kịp.
Vẫn là Hoàng lão cha lên tiếng đầu tiên, không tin hỏi: “Hứa cho người
ta? Hứa cho nhà ai? Sao không nghe ngươi nói? Vợ ngươi làm chủ hứa?”
Hắn hỏi liên tiếp nhiều vấn đề, đầu mâu cuối cùng cũng chĩa vào Phùng
thị.
Hoàng Lão Thực lắc đầu như trống bỏi, nói: “Không phải. Nương Tước
Nhi không có ở nhà. Là ta, ta đem Tước Nhi hứa cho Hạ Sinh Lâm gia cách
vách. Ta muốn đợi khi nương Tước Nhi trở lại mới mời thân thích hai nhà
đến uống thân rượu...”
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Chương 148
Bức Lui Thân

 

H

oàng đại nương không chờ hắn nói xong, liền bén thanh chất vấn:

“Đây là chủ ý của vợ ngươi phải không? Biết là nàng không phải là thứ tốt
gì! Nàng là cố ý sai sử ngươi ra mặt, nàng co vòi rút cổ trốn nhà mẹ đẻ. Ta
phi! Tưởng đẹp! Nàng mơ tưởng! Đừng nghĩ cứ như vậy đem Tước Nhi hứa
cho người...”
Hoàng đại nương tức điên rồi, có cảm giác như bị Phùng Thị lường gạt.
Bà nghĩ, không có con dâu cả sai sử, chỉ bằng tính cách như đầu gỗ của
Lão Thực, như thế nào cũng không có can đảm đem khuê nữ hứa cho người
ta.
Hoàng Lão Thực thấy quả nhiên nương trách vợ, lần này bị Lâm Xuân
đoán trúng, không khỏi vừa vội lại hoảng, hai tay quơ loạn nói: “Không phải
vợ ta. Là ta, là ta đem Tước Nhi hứa cho Hạ Sinh. Ta chỉ muốn, ta không có
nhi tử, đem khuê nữ hứa được gần chút, tương lai cũng dễ chiếu ứng chúng
ta.”
Nhất thời Hoàng đại nương im lặng.
Bởi vì lý do này thực đầy đủ.
Đám người nhà tiểu cữu, một số trốn ở trong buồng áp tai nghe lén, đều
bừng tỉnh đại ngộ, tuy không cam lòng, cũng không thể nói gì hơn.
Nhưng Hoàng lão cha cũng không để ý. Hắn triệt để phẫn nộ.
Sắc mặt hắn âm trầm nhìn chằm chằm Hoàng Lão Thực, lạnh giọng hỏi:
“Ngươi mới vừa nói, đợi nương Tước Nhi trở về mới mời rượu, đó chính là
nói, việc này còn chưa định xuống?”
Hoàng Lão Thực vội nói: “Đã định. Ta đã thu lễ đính hôn của Lâm gia rồi.
Là một đôi vòng bạc, còn có khóa vàng, rất nặng đó.”
Trong giọng nói không khỏi mang theo chút khoe khoang, không phải
khoe lễ vật đáng giá, mà là khoe Lâm gia đối coi trọng cửa thân này.
Hoàng lão cha kiên quyết ra lệnh: “Lui đi!”
“A?” Hoàng Lão Thực nghe xong ngẩn ngơ, “Định rồi làm sao mà lui?”
Hoàng lão cha chợt vỗ bàn một cái, cả giận nói: “Ta kêu ngươi đi lui!”

www.vuilen.com

806

Tác Giả: Hương Thôn Nguyên Dã

ĐIỀN DUYÊN

Hoàng Lão Thực vội la lên: “Cha, không phải ngươi vừa nói, khuê nữ là
của ta, việc hôn nhân nên do ta làm chủ sao? Sao ta chọn con rể, lại bắt ta
lui?”
Hoàng lão cha giận công tâm, trước mắt bỗng tối đen.
Đứa con bất hiếu này!
Cho hắn làm chủ, là chỉ được làm chủ trong phạm vi mình cho phép thôi.
Ai cho phép hắn tự chủ trương?
Hắn cố trấn định lại, đợi qua cơn choáng váng mới gầm rú Hoàng Lão
Thực, nói: “Ta kêu ngươi đem thân lui cho ta! !”
Hoàng lão Nhị biết rõ tâm tư của cha: biết hắn coi chuyện Lâm gia trở
thành thông gia là một phe với Phùng Trường Thuận. Tuy không dám đắc tội
nhưng tuyệt đối không thân cận. Việc hôn nhân của Đỗ Quyên và Lâm Xuân
hắn còn đang tìm mọi cách ngăn cản kìa, đâu cho phép lại đem Hoàng Tước
Nhi hứa cho Hạ Sinh. Nếu đại ca không lùi cửa thân này, không chừng lão
gia tức chết!
Bởi vậy, hắn vội vàng nháy mắt Hoàng Lão Thực ra dấu nói: “Ca, cửa
thân này không thể kết. Mau về lui đi!”
Nhưng Hoàng Lão Thực đâu hiểu những cong quẹo bên trong.
Trước giờ hắn luôn không hiểu ý người khác, căn bản không thể hiểu tâm
tư của lão cha.
Lại có, Đỗ Quyên từng dặn dò, nếu nãi nãi nàng đem tỷ muội các nàng
hứa cho ai, đánh chết hắn cũng không thể đáp ứng, bằng không người chết
chính là tỷ muội các nàng. Hoàng Ly cũng nói, nếu hắn đáp ứng nãi nãi, các
nàng sẽ không ở nhà nữa, sẽ trốn vào núi.
Cho nên, hắn căn bản không dám nhận lời đệ đệ.
Không chờ hắn trả lời, tiểu cữu cũng nói chuyện.
Tiểu cữu căn bản cảm thấy không thể trông cậy vào cửa thân này, nhưng
thấy thái độ của tỷ phu, lại thấy sự tình còn có chuyển cơ, bởi vậy khuyên
Hoàng Lão Thực nói: “Cháu ngoại, cậu chen miệng một câu: nghe cha ngươi.
Xem ngươi làm cho cha ngươi tức giận như vậy. Nếu có thế nào thì phải làm
sao bây giờ?”
Vẻ mặt Hoàng Lão Thực đau khổ nói: “Không được a, tiểu cữu cữu. Ta...”
Một lời chưa xong, Hoàng lão cha ném chén trà trên tay về phía hắn.
Hoàng Ly đang ngồi trong lòng Lão Thực cha nhất thời thét chói tai.
Hoàng Lão Thực giật mình, vội cong hai tay bảo vệ khuê nữ, chén trà kia
đập vào cánh tay hắn. Nước trà còn nóng hổi hắt lên người hắn, có chút hắt
lên đầu Hoàng Ly.
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Hoàng Ly khóc lớn lên, thanh âm chấn động cả mái ngõi.
Hoàng Lão Thực vội ôm Hoàng Ly đứng dậy, vừa dùng tay lau nước trà
trên đầu nàng, vừa dỗ nói: “Không nóng, không nóng! Cha giúp ngươi thổi
một chút. Khuê nữ ngoan nga! Đừng khóc! Cha giúp ngươi thổi, hô “
Hoàng lão cha hô to: “Ngươi mau lui cửa thân này, bằng không lão tử
đánh chết ngươi!”
Hoàng đại nương cũng mắng không ngừng, rồi tiếng mọi người khuyên
can, trong nhà chính náo loạn không ra bộ dáng gì nữa.
Đáng tiếc, thanh âm của bọn họ cũng không sánh bằng Hoàng Ly.
Tiếng khóc Hoàng Ly bén nhọn và não lòng, không khác gì tiếng khóc của
Đỗ Quyên khi còn nhỏ. Bởi vậy Hoàng Lão Thực căn bản không nghe thấy
lời cha mẹ nói, chỉ một lòng dỗ dành khuê nữ.
Tai Hoàng đại nương chấn động ong ong, tiến lên mắng Hoàng Ly: “Gào,
gào tang a! Ta và gia gia ngươi còn chưa chết đâu, ngươi liền gào? Chiêu Đệ
lại đây! Ôm cháu gái ngươi vào trong phòng đi.”
Bà ngại Hoàng Ly vướng bận, muốn ôm nàng đi nơi khác, dễ dàng thu
thập đại nhi tử.
Hoàng Chiêu Đệ liền đi tới ôm Hoàng Ly, vừa khuyên đệ đệ, kêu hắn từ
hôn.
Hoàng Ly đâu chịu cho nàng ôm, hai tay gắt gao vòng lấy cổ Lão Thực
cha, vừa khóc vừa kêu “Về nhà! Về nhà! Cha, ta muốn về nhà!”
Hoàng Lão Thực bị khuê nữ khóc nháo, đầu óc choáng váng, hoàn toàn
loạn hết, lung tung đáp: “Về nhà, cha mang ngươi về nhà! Đi, về nhà...”
Rồi đứng lên đi ra ngoài.
Hoàng lão cha hô to: “Ngươi đứng lại đó cho ta!”
Hoàng đại nương cũng hô to: “Lão Đại, ngươi không được đi!”
Diêu Kim Quý vốn ngồi gần cửa, thấy nháo lên liền đứng lên, níu chặt
cánh tay Hoàng Lão Thực nói: “Đại cữu, ngươi nhường ông ngoại một chút
đi. Ông ngoại tức giận đến mặt mũi trắng bệch...”
Hoàng Ly đột nhiên cất cao thanh âm, khóc lớn nói: “Về nhà”
Rồi vung loạn hai tay, “Ba” một tiếng, đánh Diêu Kim Quý một bạt tai.
Diêu Kim Quý ngạc nhiên, không dám tin nhìn tiểu biểu muội, bàn tay
không tự chủ buông thõng xuống, Hoàng Lão Thực nhân cơ hội chạy ra sân.
Lão Thực cha bị Hoàng Ly khóc đến không chịu nổi, nào còn để ý đến cha
mẹ, liên thanh dỗ dành nói: “Về nhà ! Về nhà ! Ta về nhà ...” Trong lòng,
trong mắt hắn chỉ có tiểu khuê nữ này, trong trong ngoài ngoài người làm cái
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gì, nói cái gì, hắn toàn không nghe thấy, cũng không phát hiện, nói cách khác
nghe thấy, nhìn thấy cũng không để ý.
Ra tới sân, Hoàng Ly mới khóc nhỏ giọng chút.
Tiếng khóc nhỏ đi, chợt nghe phía sau Hoàng lão cha giận dữ hét: “Lão
Đại, nếu ngươi không lui cửa thân này, lão tử không nhận đứa con trai này
nữa.”
Hoàng Ly vội vàng ghé sát vào tai cha nói: “Không thể lui.”
Hoàng Lão Thực trôi chảy đáp trả nói: “Không thể lui nha, cha!”
Hoàng lão cha giận sôi lên, thân mình lung lay, thiếu chút nữa ngã sấp
xuống.
Hắn không thể nhịn được nữa, từ trong nhà lao, tiện tay quơ lấy cây chổi
dựng sau cửa, đuổi theo đại nhi tử.
Hoàng Ly quay đầu nhìn thấy, giật mình vội hô: “Cha, chạy mau!”
Hoàng Lão Thực nhìn lại, cũng giật mình, quả nhiên nhanh chân chạy ra
ngoài đường.
Hắn sợ cha dưới cơn giận sẽ không từ thủ đoạn, đánh tiểu khuê nữ. Còn
có, đây cũng là các khuê nữ lúc trước dạy hắn biện pháp ứng phó, nói lúc gia
gia nãi nãi sinh khí mắng người, chạy đi là vô sự. Nếu ngăn trước mắt, bọn
họ càng mắng càng sinh khí.
Lão Thực cha nhớ tới mỗi lần Hoàng Ly bị Phùng Thị đánh chửi, đều
chạy nhanh hơn con thỏ nhanh, trốn đi nhà tiểu di, đợi qua cơn lại trở về. Bởi
vậy cảm thấy biện pháp này không sai.
Vốn không nhớ ra, trước mắt bị Hoàng Ly thúc giục, không tự chủ liền
chạy.
Lại nói Hoàng Tước Nhi đang ở phòng bếp hỗ trợ thái rau, nghe nhà chính
truyền đến động tĩnh, tim đập rộn lên, đây là dấu hiệu nháo lên?
Trước đó có thể không để ý tới, nhưng khi nghe thấy gia gia kêu lên hai
chữ “từ hôn” thì tâm nàng trĩu xuống, cũng mặc kệ việc trên tay, đem dao
phay ném một cái, chạy tới phòng chính đứng ở cửa, xem Lão Thực cha ứng
phó thế nào.
Diêu Kim Quý ngồi ở cửa, thấy nàng tới, đôi mắt nhìn chằm chằm nàng
đánh giá, dò xét xem nàng nguyện ý từ hôn hay không muốn từ hôn.
Hoàng Tước Nhi không chú ý hắn, chỉ nhìn chằm chằm Lão Thực cha.
Thấy Lão Thực cha bị gia gia ném một ly trà, sau đó Hoàng Ly ôm khóc
nháo chạy đi, nàng cũng vội vàng đi theo.
Hoàng lão cha cầm gậy đuổi theo nhi tử, Hoàng Tước Nhi dĩ nhiên cũng
chạy theo.
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Việc này, Hoàng lão cha và Hoàng đại nương đều giận đến run rẩy
Phản, phản rồi!
Thằng con, Lão Thực, làm phản rồi!
Đối xử như vậy với cha mẹ là chuyện chưa từng có.
Bọn họ càng tin là việc này nhất định do Phùng Thị dạy, đều do nàng xúi
giục đại nhi tử ra mặt, còn nàng lại trốn đi nhà mẹ đẻ, còn đem Đỗ Quyên đi
theo. Chính là như vậy!
Hoàng đại nương đứng ở cửa, vỗ tay mắng to không ngừng, kêu nhi tử trở
lại.
Hoàng Lão Thực đâu chịu trở về để bị đánh mắng, chạy như bay.
Hoàng lão cha cầm gậy muốn đuổi theo, bị tiểu cữu gia gia kéo lại.
Qua trận náo loạn này, hàng xóm hai bên Hoàng gia, thậm chí các hộ gia
đình trước sau đều vọt tới cửa xem náo nhiệt.
Tuy cha quản con là thiên kinh địa nghĩa, nhưng việc này thật nếu nói ra...
Nói ra không chiếm lý nha!
Đang tốt lành cùng người định thân, hiện tại bắt từ hôn, nói sao cũng
không chiếm lý.
Cho nên, tiểu cữu gia giữ chặt Hoàng lão cha, khuyên hắn đừng nổi lửa,
về thương lượng trước xem việc này phải làm thế nào, “Nhi tử là của ngươi,
hắn chạy không thoát, ngươi còn sợ không quản được? Còn có, Tước Nhi còn
nhỏ mà, không phải lập tức gả ngay. Từ hôn không phải là việc nhỏ, phải
thương lượng từ từ làm. Lâm gia không dễ trêu vào.”
Hoàng lão cha nghe lời này, mới tỉnh táo lại.
Mặt khác, Hoàng Chiêu Đệ cũng khuyên Hoàng đại nương, nói: “Nương,
đừng tức giận. Đợi lát nữa ta mang Kim Quý tới nhà đại đệ khuyên nhủ hắn.
Đều là người một nhà, có lời gì thì nói rõ ràng. Vừa đánh vừa mắng làm cho
người ta chê cười.”
Nàng nghĩ thầm, là tỷ đệ, không có gì nói không xong.
Còn có, trước đây đại đệ chưa thấy qua Kim Quý, mới coi trọng con trai
Lâm gia. Chỉ cần nàng mang Kim Quý tới nhà đại đệ, hắn thấy tiền đồ của
đứa cháu bên ngoại này, khẳng định sẽ đồng ý từ hôn, đem Tước Nhi hứa cho
Kim Quý.
Tiểu cữu nãi nãi nhìn ra tâm tư của Hoàng Chiêu Đệ, nhịn không được
bực bội.
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Nhưng nàng không có cách nào. Người ta là chị em, con bọn họ là con cô
con cậu. Mà Hoàng Lão Thực và con mình là anh em họ của đời trước, quan
hệ có chút xa.
Quá tức nên thì thầm với đại cữu nãi nãi, nói cô cháu ngoại có tâm tư với
nhà Lão Thực. Nếu sớm biết được chuyện này, đêm 14 nên để tỷ phu định
sẵn việc này, để bây giờ sinh ra nhiều chuyện.
Đại cữu nãi nãi nghe xong buồn cười, khuyên nàng đừng nóng vội, việc
này còn chưa biết chắc đâu.
Trong lòng nàng rất cao hứng.
Vì sao?
Bởi vì chuyện này nháo lớn, kéo Lâm gia vào, mặc kệ kết quả thế nào,
chuyện của Đỗ Quyên và Lâm Xuân đừng nghĩ sẽ thành, Ngưu Nhi, cháu trai
của nàng sẽ có cơ hội cùng Đỗ Quyên định thân ...
Thật là ai cũng tính kế.
Đúng lúc này, chợt nghe có người eo éo nói: “Yêu, đây là làm sao? Đại
nương, sao lại nháo lên vậy? Ta thấy Đại điệt tử (cháu cả) mang theo hai
khuê nữ chạy. Định thân cho khuê nữ hắn, hắn làm cha không có mặt là
không được đâu.”
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Chương 149
Nhị Phòng Hoàng Gia Bị Nhục

 

T

rong sân Hoàng gia, người lớn đang thì thầm, nghe lời này đồng loạt

ngẩng đầu.
Thì ra là Diêm bà mối tới, phía sau là Thạch gia, có cha mẹ Thạch Phiến
và Thạch Phiến, cầm gùi kéo rổ, phía trên phủ kín bằng vải đỏ. Mỗi người
đều mang đầy vẻ vui mừng.
Mọi người giật mình, đây là tới đính hôn với Đại Nữu.
Việc này tối qua mọi người mới nghe hai cụ Hoàng gia nói, bởi vậy bất
giác kinh ngạc.
Nhưng đợi đã, bà mối kia nói cái gì?
Hoàng đại nương còn chưa nghe rõ, cho rằng Diêm bà mối nói là đại nhi
tử không gật đầu, bọn họ là gia gia nãi nãi không thể một mình làm chủ đem
cháu gái hứa cho người khác. Nàng tưởng nói đến chuyện hứa hôn của Diêu
Kim Quý và Điền Tử, lòng đang trên lửa, cả giận nói: “Hắn không ở cũng
hứa như thường! Cháu gái lão nương muốn hứa cho ai thì hứa cho người đó!”
Hoàng Chiêu Đệ cũng không nghĩ nhiều, vội vàng khuyên Hoàng đại
nương: “Nương, bớt nóng. Trước hết mời Diêm thím đi vào, giải quyết
chuyện này trước.”
Hoàng đại nương cũng hiểu được nặng nhẹ, huống hồ người Thạch gia
còn nhìn nên gật gật đầu.
Ai ngờ Diêm bà mối lại gấp , cho rằng Hoàng Lão Thực không đáp ứng
việc hôn nhân với Thạch gia, cho nên Hoàng lão cha và Hoàng đại nương
đuổi đánh con trai, bây giờ còn muốn lướt qua đại nhi tử giúp cháu gái định
thân.
Vậy thì làm sao mà được chứ?
Đây không phải là kết thân mà là kết thù.
Vốn việc này đã gạt Phùng Thị, nếu Hoàng Lão Thực cũng không gật đầu,
nàng sợ tương lai hai người này không chịu nhận lời.
Cho nên, nàng lắc lư cái eo bép phì đến trước mặt Hoàng đại nương,
khuyên nhủ: “Đại nương, có lời gì thì từ từ nói, nên mời Lão Thực tới đi. Vợ
hắn không ở nhà, nếu hắn cũng vắng mặt, thì không thích hợp đâu!”
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Hoàng đại nương nghe xong không kiên nhẫn, thầm nghĩ ngươi thật là 'bắt
chó đi cày', xen vào việc của người khác. Ngươi chỉ cần quản cửa thân của
Đại Nữu thì tốt rồi, nhìn chằm chằm vào khuê nữ lão Đại gia làm gì chứ?
Bởi vậy phất tay nói: “Mặc kệ hắn, chúng ta vội chuyện của chúng ta.
Chuyện nhà của lão Đại lát nữa lại nói, đã có ta và cha hắn làm chủ.”
Diêm bà mối hồ đồ, nói: “Đã đến trước mặt rồi còn chờ gì nữa? Đợi lúc
nào mới đi? Lão Đại không ở đây, Thạch gia không thể yên tâm.”
Hoàng đại nương phát hỏa, nói: “Thạch gia không cưới khuê nữ của hắn,
cần hắn tới làm gì?”
Trong lòng Diêm bà mối cảm thấy không ổn, hỏi thẳng: “Tước Nhi không
phải là khuê nữ lão đại nhà các ngươi sao? Đây là chuyện gì?”
Hoàng đại nương cũng cảm thấy không ổn, mờ mịt hỏi: “Tước Nhi thì
dính líu gì?”
Diêm bà mối chấn động, nói: “Không phải đã nói rồi, đem Tước Nhi hứa
cho Thạch Phiến sao?”
Sai lầm ở chỗ nào đây?
Thạch Phiến hoảng sợ, vội vàng khều khều nương mình.
Nương Thạch Phiến cũng luống cuống, nhanh chóng tiến lên phía trước
nói: “Chúng ta cầu là... Là cháu gái thứ hai của nhà các ngươi, Hoàng Tước
Nhi. Hoàng thím ngươi đã đáp ứng rồi.”
Hoàng đại nương nghe xong trước mắt bỗng tối đen, thiếu chút ngã quỵ.
“Loảng xoảng!”
Trên bậc thang một thanh âm vang lên.
Mọi người xoay người nhìn lại, là Phượng Cô đang đứng dưới mái vòm
cong cong nối nhà bếp và phòng khách. Dưới đất bên cạnh chân là cái muôi.
Nàng nghe tiếng nói chuyện bên ngoài. Biết Thạch gia đến, nghĩ nàng là
nương đàng gái, như thế nào cũng phải đi ra tiếp đón một tiếng, nên đổi một
khuôn mặt tươi cười đi ra, ngay cả muôi cũng quên bỏ lại.
Ai ngờ nghe thấy lời của Diêm bà mối và bà bà.
Nhất thời giận dữ, phẫn hận, hối hận các loại cảm xúc đồng loạt xông lên
đầu, máu cũng xông lên. Tuy giận muốn giết người, nhưng cả người phát run,
như nhũn ra, đứng không vững, tê liệt ngã xuống.
Nàng rốt cuộc cảm nhận được cảm giác tức giận đến run tay run chân của
Phùng Thị.
Hoàng lão Nhị càng giận không kềm được, muốn mắng nhưng mắng
không ra lời.
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Bởi vì mình hiểu lầm. Người bên ngoài còn không rõ ràng.
Nếu nói rõ ràng, sau này Đại Nữu đừng nghĩ ngẩng đầu trước mặt người
khác. Hắn, Hoàng lão Nhị, cũng sẽ trở thành trò cười trong thôn.
“Cút! Đều cút! ! !”
Hai mắt Hoàng lão cha đỏ lên, dùng sức xua tay Thạch gia nhân và Diêm
bà mối.
Lúc nãy hắn cầm gậy đuổi đánh Hoàng Lão Thực, còn chưa kịp buông
xuống, cứ thế vung lên liền trúng người Thạch Phiến cha.
Thạch Phiến cha cũng sinh khí, nổi giận vạn phần, lớn tiếng nói: “Hoàng
Lão Thạch, nếu ngươi không đáp ứng cửa thân này, cứ việc nói thẳng đi ra,
Thạch Phiến nhà ta không phải không cưới được vợ. Đã đồng ý rồi, chờ
chúng ta mang bà mối và sính lễ tới cửa, lại lấy cây đuổi người. Hoàng gia
các ngươi làm như vậy là sao?”
Nương Thạch Phiến và Thạch Phiến đều tức giận không thôi.
Bọn họ không biết tột cùng là chuyện gì, liền đưa mắt chuyển về phía
Diêm bà mối.
Diêm bà mối cũng tức. Vốn đã nói rồi mà còn gây thêm chuyện?
Nhưng bà không phải là người bình thường. Nghề của bà là thăm hỏi hết
mọi nhà, quen xem sắc mặt người nói chuyện. Lúc này nghĩ lại hết toàn bộ
lời của Hoàng đại nương nói, lại nhìn thần sắc Hoàng lão cha và Hoàng lão
Nhị, nhìn bộ dáng xấu hổ và giận dữ của Phượng Cô, liền hiểu: nhất định là
Hoàng gia hiểu lầm, cho rằng Thạch gia cầu Đại Nữu!
Ái dà, cái này hỏng rồi!
Lúc này, một đám đàn ông đàn bà trong viện Hoàng gia, có thân thích, có
người trong nhà, còn có Thạch gia. Bên ngoài Hoàng gia cũng vây quanh một
đống người, đầu tiên là hàng xóm, nay gây lớn, ngay cả người cuối thôn cũng
đuổi tới xem náo nhiệt.
Diêm bà mối xem tình cảnh này, biết dù giải thích rõ, Hoàng gia khẳng
định sẽ không bỏ qua nàng, Thạch gia cũng sẽ không chịu cưới Đại Nữu. Dù
Thạch gia đáp ứng cưới, Hoàng lão Nhị và Phượng Cô cũng sẽ không vui vẻ
gả. Tóm lại, hai nhà Hoàng Thạch sinh khí, bà là bà mối biến thành “môi bà”,
nhất định là không hay ho.
Bà giống như người chết đuối, bắt đầu giãy dụa.
Phải kéo người khác xuống nước, bà cũng bất kể.
“Ai nha Hoàng đại nương, đây là có chuyện gì? Hôm đó không phải
chúng ta đã nói là Thạch gia nhờ ta cầu cháu gái thứ hai nhà các ngươi sao?
Ngươi nói sẽ về nhà cùng lão gia và đại nhi tử thương lượng. Hôm qua mới

www.vuilen.com

814

Tác Giả: Hương Thôn Nguyên Dã

ĐIỀN DUYÊN

hồi âm cho ta, nói đáp ứng cửa thân này. Sao bây giờ chúng ta tới, ngươi lại
nháo ra như vậy?”
Bà, một không làm, hai không dứt, đơn giản giả như không biết gì, đem sự
tình nói ra.
Cho dù cuối cùng biết rõ ràng là hiểu lầm, vậy thì không chỉ có một mình
bà sai.
Hoàng lão cha và Hoàng lão Nhị đồng thời giận dữ hét: “Cút! Phụ nữ
đáng chết này!”
Hoàng Tiểu Bảo cũng tức giận nhìn Diêm bà mối và Thạch gia, hận không
thể ăn bọn họ.
Hoàng đại nương bị Diêm bà mối làm tức muốn xỉu, quên luôn bên cạnh
có thật nhiều người nhìn, cần phải cố kỵ vì thanh danh Đại Nữu. Lửa giận
Hoàng đại nương tăng vọt, một lòng muốn làm rõ trắng đen với phụ nữ đáng
chết này.
“Thả cái thí nương ngươi! Ngươi nói yêu cầu khuê nữ nhà lão nhị, sao lại
kéo đến nhà lão đại hả?”
Nàng rốt cuộc nói ra.
Đám người bên trong bên ngoài nhất thời yên tĩnh.
Thì ra là có chuyện như vậy!
Diêm bà mối rất đắc ý. Bà chính là đợi những lời này.
Bà bày ra vẻ mặt đau lòng hối tiếc, vỗ tay nói: “Đại nương, ngươi cũng
đừng có không phân rõ phải trái nha. Ngươi hỏi ta cầu cháu gái nào, ta nói là
lão nhị, chính là cháu gái thứ hai của nhà ngươi. Ngươi lại không hỏi cầu
khuê nữ của đứa con trai nào, ta nói lão nhị thì sai chỗ nào? Là ngươi hiểu
lầm, sao đổ trách nhiệm lên ta chứ?”
Hoàng đại nương càng thêm bạo nộ, giơ chân mắng: “Phóng thí! Thạch
gia yêu cầu khuê nữ nhà lão Đại, sao ngươi không đi tìm lão Đại nhà ta, tìm
ta làm cái gì?”
Diêm bà mối á khẩu không trả lời được.
Trong lòng tự trách: sao lại quên cái này!
Hoàng đại nương thấy sắc mặt bà, biết đã ngăn chặn được, có vẻ tự đắc
nói: “Đại nhi tử nhà ta đã ở riêng sống một mình. Việc hôn nhân khuê nữ
hắn, đương nhiên tìm hắn... Dù muốn gia gia nãi nãi quyết định, cũng nên tới
nhà lão Đại trước, lại kêu chúng ta đi qua, mọi người ngồi xuống thương
lượng mới đúng. Nào có ai như ngươi, trực tiếp tìm đến nhà ta, còn không nói
rõ ràng.”
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Nàng nói đến một nửa thì đột nhiên nhớ tới mới vừa rồi mình còn nhúng
tay việc hôn nhân của khuê nữ lão Đại, nên vội vàng phanh lại, đổi giọng
sang chuyện khác.
Đương nhiên Diêm bà mối không chịu nhận sai, chỉ sửng sốt trong chớp
mắt, liền líu ríu cãi lại, nói Hoàng đại nương là nãi nãi, nàng thỉnh Hoàng đại
nương nói với nhi tử. Vậy thì có sao? Đại nương chính miệng nói muốn trở
về thương nghị với nhi tử và lão gia. Về phần nghĩ lầm cháu gái, đó cũng
không thể trách nàng.
Hai người đối mặt cãi nhau.
Thạch gia cũng giải thích, lý luận.
Hoàng Chiêu Đệ và đám người đại mợ tiến lên lôi kéo, khuyên giải.
Hoàng lão cha tức giận đuổi người đi. Trong hỗn loan không có ai nghe.
Trong náo loạn la hét ầm ĩ, cuối cùng người vòng trong vòng ngoài hiểu
rõ chuyện đã xảy ra: thì ra là hai người hiểu lầm. Thạch gia cầu thân muội
muội, Hoàng gia lại nghĩ là cầu tỷ tỷ.
Thấy mọi người khe khẽ tư nghị, Hoàng lão Nhị và Phượng Cô nổi giận.
Nếu ánh mắt có thể giết người, sân Hoàng gia nhất định là máu chảy thành
sông.
Phượng Cô nhìn bà bà, mắt như hàn băng.
Lần đầu nàng phát hiện, bà bà này rất đáng ghét, rất ngu, trước mặt nhiều
người như vậy mà làm rõ chuyện với bà mối. Sao bà không nghĩ lại, vô luận
kết quả tranh cãi thế nào, 2 cháu gái đều bị người trong thôn chê cười!
Trong phòng bếp, Đại Nữu nghe chân tướng “ô ô” khóc.
Nàng muốn trốn về phòng, nhưng đi ra phải đi ngang hành lang, nhất định
sẽ bị mọi người thấy, đành phải ở sau cánh cửa phòng bếp không dám động.
Bếp lò đỏ hồng ánh lửa giờ đã nguội lạnh.
Phượng Cô hít một hơi thật sâu, suy tư tìm biện pháp ứng phó cứu vãn.
Thấy Hoàng lão cha quát Hoàng đại nương: “Kêu nàng cút!”
Tinh thần Hoàng đại nương phấn chấn, còn muốn tranh cao thấp với Diêm
bà mối, đột nhiên bị tiếng gầm chấn hôn mê, nhất thời không biết sao.
Phượng Cô đi tới, cười níu cánh tay Hoàng đại nương, nói: “Nương, đừng
ồn. Việc này cũng không thể trách Diêm thím, không phải là hai bên hiểu lầm
sao.”
Mọi người nghe xong lời này kinh ngạc không thôi, ngạc nhiên tự hỏi sao
nàng không tức giận.
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Hoàng đại nương đằng đằng sát khí nói: “Ngươi quá hiền lành! Sao không
trách nàng ...”
Phượng Cô giành trước ngắt lời nàng, nói tiếp: “Nương, con dâu nói vài
câu, lão nhân gia ngươi nghe xong cũng đừng có sinh khí: tối qua các ngươi
nói chuyện này, trong lòng ta không quá hài lòng. Nhưng ta và lão nhị quen
hiếu thuận, luôn nghĩ trưởng bối nói một là một, nói hai là hai, nửa điểm
không dám phản đối, không giống nhà người ta không để ý tới lời cha mẹ
nói. Kỳ thật sáng nay lòng ta bối rối, muốn tìm cơ hội nói với nương, không
muốn kết cửa thân này. Hiện tại thì tốt rồi, Diêm thím nói bỏ qua chuyện này,
trong lòng ta không biết có vui vẻ bao nhiêu.”
Nói xong, lại chuyển về hướng Diêm bà mối cười nói: “Thật làm khó
Diêm thím. Đại Nữu nhà ta ăn nói vụng về thật thà, chỉ biết làm việc, cũng
không ra cửa, không giống con gái người ta nói ngọt biết dỗ người, cũng khó
trách Thạch gia không xem trọng. Ta cũng thấy Đại Nữu không xứng với
Thạch Phiến lắm. Đại Nữu nhà ta chỉ thích hợp tìm những người bổn phận, lo
lắng sinh hoạt. Sáng rọi như Thạch Phiến đây thì không xứng với. Cũng may
việc này là hiểu lầm, hai nhà chúng ta không cần lo lắng.”
Mọi người nhìn đứa con dâu này, quả thực bội phục muốn chết.
Lời nói này chà đạp đại phòng Hoàng gia, nói ca tẩu không nghe lời cha
mẹ nói, nâng vợ chồng mình lên; còn dẫm lên khuê nữ đại phòng, nói các
nàng lỗ mãng chiêu ong dẫn bướm, nâng lên Đại Nữu; còn dẫm Thạch Phiến
một cước, nói hắn không đủ bổn phận, không xứng với Đại Nữu hiền lành
biết lễ.
Cuối cùng, cửa thân này là sự hiểu lầm nàng rất cao hứng, cầu còn không
được đâu.
Thạch Phiến và cha mẹ nghe xong sắc mặt phát đen.
Tuy bọn họ không muốn cưới Đại Nữu, nhưng không thể làm cho chuyện
nát bét.
Hoàng lão Nhị nhìn vợ, vui sướng vừa lòng, cũng không tức giận nữa,
cũng không kêu người cút, còn đi theo làm bộ khuyên giải cha mẹ.
Diêm bà mối cười khan nói: “Đúng vậy. Đại Nữu là cô gái tốt. Chỉ là
Thạch Phiến coi trọng Tước Nhi...”
Phượng Cô vội vàng nói: “Tước Nhi có thể làm người thích, khó trách
Thạch Phiến thích. Con trai thích Tước Nhi không chỉ một đâu, ở đây còn có
vài người. Đại nương mau cầu thân đi, chậm coi chừng giành nhau đánh bể
đầu.”
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