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Chương 156
Đánh Chết Ta Giúp Ngươi Nhặt Xác

 

Đ

ỗ Quyên cười lạnh nói: “Tốt lành? Nếu Lâm gia không ra mặt kêu

người trong thôn tìm chúng ta, chỉ sợ tiểu thúc và tiểu thẩm cũng không nhớ
tìm chúng ta, khi đó đang bận đánh cha và nương ta kìa. Tiểu thúc rất có năng
lực nha, nhi tử làm sai, chẳng những không dạy dỗ còn động thủ đánh ca ca
tẩu tử!”
Chuyện năm đó lại bị lật ra. Sắc mặt đám người Hoàng lão cha, Hoàng đại
nương không giống nhau, nhưng có một điểm giống nhau là trong mắt tràn
đầy phẫn nộ.
Lòng Hoàng lão cha đầy cừu hận, chính là bắt đầu từ năm ấy!
Hoàng lão Nhị cả giận: “Ngươi nói bừa! Là mẹ ngươi...”
Đỗ Quyên đánh gãy hắn nói nói: “Chuyện lần đó thì không nói. Sau đó thì
sao? Sau này gia gia nãi nãi dỗ ta đi Cây Lê Câu, làm hại ta đi lạc ba ngày,
cũng không phải là cố ý? Hôm nay thì sao? Hôm nay các ngươi biết rõ ta cha
đem Tước Nhi tỷ tỷ hứa cho Lâm gia, còn muốn buộc hắn từ hôn, buộc hắn
làm chuyện vong ân phụ nghĩa, đây cũng không phải là cố ý ?”
Hoàng Tước Nhi kích động hô: “Lần nào các ngươi cũng không phải là cố
ý, lần nào cũng bức chết chúng ta!”
Cùng với lời tỷ muội các nàng kể ra, người vòng trong vòng ngoài xem
náo nhiệt xâu lại toàn bộ các sự kiện lại với nhau, quả nhiên cảm thấy hai cụ
Hoàng gia thật quá đáng, nhất thời khẩu phong lại chuyển hướng.
Đỗ Quyên theo sát nói: “Trước đây chúng ta còn nhỏ không hiểu chuyện,
hôm nay không thể được.”
Mắt Hoàng lão cha hiện ra sợ hãi, thất kinh hỏi: “Ngươi muốn làm cái
gì?”
Đỗ Quyên lạnh nhạt nói: “Làm cái gì? Dựa theo hiếu đạo, ta và tỷ tỷ nên
nghe lời gia gia. Nhưng là, năm ấy chúng ta đã trả mệnh lại cho gia gia và nãi
nãi, ta còn trả hai lần; hiện tại, chúng ta không phải là cháu gái gia gia, gia
gia dựa vào cái gì quản việc hôn nhân của chúng ta?”
Nàng đưa ánh mắt quét một vòng quanh phòng, cất cao giọng nói: “Bây
giờ chúng ta ở đây, là vì báo ân cha mẹ, không có quan hệ gì với gia gia nãi
nãi. Nương ta ở trên núi sinh ta, thiếu chút nữa mất nửa cái mạng, ta không
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nên tận hiếu với nàng sao? Còn có tỷ tỷ, cha đem nàng hứa cho Lâm gia, một
là báo ân, hai là vì ở lân cận chiếu khán cha mẹ.”
Không sai, Đỗ Quyên muốn phủi sạch quan hệ với gia gia nãi nãi.
Nàng vốn không muốn dùng biện pháp cực đoan này. Nhưng khi trở về
nghe Cửu Nhi nói đại cô cũng xía vào, nàng nghĩ ra biện pháp này.
Bị người hợp lại chỉ trích, cũng muốn đem việc này giải quyết một lần.
Trước đây, nàng từng thử muốn hoà giải mâu thuẫn, cũng nỗ lực hết vài
năm.
Hiện tại, gia gia nãi nãi nhúng tay vào việc hôn nhân của tỷ muội các
nàng, đây là điểm mấu chốt của nàng, nàng tuyệt không nhượng bộ!
Nhưng nàng thật sự nghĩ không ra biện pháp thích đáng để ngăn gia gia
nãi nãi nhúng tay vào việc này.
Bọn họ là gia gia nãi nãi của nàng, có quyền lực cao nhất Hoàng gia.
Muốn không nghe lời của bọn họ, trừ phi không nhận gia gia nãi nãi này.
Rất tốt, vậy thì nàng không nhận!
Người một phòng kinh sợ lần nữa, nhưng lần này không ai nói chuyện.
Phàm là người thôn Thanh Tuyền, Không ai không biết chuyện năm đó:
Hoàng gia tỷ muội thật sự đã chết qua một lần; mà Đỗ Quyên, ba năm sau lại
mất tích một lần nữa, sau đó không giải thích được xuất hiện ở miếu Ngư
nương nương.
Đối với chuyện đó, mọi người đều kính sợ.
Bởi vì không ai có thể giải thích được nguyên nhân trong đó.
Rốt cuộc Hoàng lão cha không chỉu nổi đả kích này, ngã xuống đất.
Hoàng Lão Thực, Hoàng lão Nhị vội vàng nâng dậy.
Đỗ Quyên đứng yên không động. Hoàng Tước Nhi thấy nàng không động,
cũng không động.
Hoàng lão cha đâu chịu nhận thua như vậy, thấy đại nhi tử ở bên người,
giương tay lên chính là một bàn tay, “Sao ta lại nuôi ra ngươi, tên súc sinh
này...”
Phùng Thị theo bản năng muốn tiến lên ngăn cản.
Mấy năm gần đây, vợ chồng bọn họ ở chung rất hòa hợp. Tuy ngoài
miệng nàng động một cái là mắng chồng mình, kỳ thật trong lòng rất thương
hắn. Thấy công công đánh hắn, không cần suy nghĩ muốn ngăn cản.
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Đỗ Quyên vội vàng kéo nàng lại, sau đó đối với Hoàng lão cha nói: “Gia
gia cứ việc đánh. Cha là con trai của ngươi, ngươi muốn đánh thế nào thì
đánh thế ấy.”
Nói xong, xoay mặt đối với Phùng Thị nói: “Nương, lão tử đánh nhi tử, ai
cũng không được xen vào. Chúng ta cũng không thể giúp cha đánh trả, đành
phải tùy gia gia đi. Đợi gia gia đánh chết cha, chúng ta giúp hắn nhặt xác.”
Rồi quay qua Hoàng Tước Nhi nói: “Đại tỷ, nhanh, ôm Hoàng Ly ra nhìn
cha một lần cuối.” Lại chuyển về hướng Phùng thị, “Nương, ngươi lên gác
xép nhìn xem, tìm mấy cây gỗ tốt một chút, dùng để đánh quan tài. Cũng
không thể để cha bị đánh chết, ngay cả chỗ ngủ cũng không có.”
Rồi nàng khom lưng dặn dò Hoàng Lão Thực: “Cha, ngươi đừng sợ. Nếu
ngươi chết, ta và tỷ tỷ còn có Hoàng Ly, chúng ta sẽ xây phòng ở cạnh mồ
của ngươi, thường xuyên hoá vàng mã cho ngươi, bày cống phẩm, vẫn bồi
ngươi.”
Hoàng Lão Thực vội vàng gật đầu nói: “Cha không sợ. Đỗ Quyên, lát nữa
cha còn chưa chết. Cái kia... Quan tài không nên đánh trước...”
Nói xong, hắn thấy có chút xấu hổ.
Con nít gan nhỏ, nhìn thấy gia gia đánh cha tưởng rằng muốn đánh chết
hắn.
Kỳ thật sao cha có thể đánh chết hắn chứ?
Hắn nhưng là con của lão cha mà.
Hắn căn bản không nghĩ tới một khắc kia Hoàng lão cha bị lửa giận làm
mờ lý trí, thật hận không thể một gậy đánh chết hắn, chỉ tiếc trong tay không
có gậy, hắn cũng không có khí lực đó.
Hiện tại, Hoàng lão cha bị Đỗ Quyên nói một tràng, lại thấy mọi người
nhìn cả nhà hắn với ánh mắt quái dị, mới tỉnh táo lại, tìm về chút lý trí. Chỉ là
hận ý trong lòng càng sâu, sắc mặt thật dữ tợn đáng sợ.
Hoàng lão Nhị và Hoàng Chiêu Đệ đều vội vàng tiến lên khuyên can.
Hoàng lão Nhị tức giận nói với đại ca: “Ca, ngươi muốn tức chết cha?”
Hoàng Lão Thực hoảng hốt vội nói: “Ta không muốn khí cha.”
Hoàng lão Nhị: “Vậy ngươi còn không đáp ứng cha?”
Hiện tại, chỉ có Hoàng Lão Thực mới có thể chế trụ tỷ muội Đỗ Quyên.
Hoàng Lão Thực lắc đầu nói: “Ta không đáp ứng. Cha muốn xả giận thì
đánh ta đi.”
Hoàng lão Nhị cũng tức hộc máu, xúc động muốn bóp chết hắn, trách sao
cha khí lớn như vậy, việc này đặt trên người ai mà không tức giận như thế?
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Tỷ muội Đỗ Quyên rất nhàn nhã đứng, không vội tới đỡ cha.
Mà Phùng Thị lại bị Phùng Minh Anh thừa dịp loạn kéo vào phòng.
Đám người lý chính ngồi giữa phòng và đám người bên ngoài xem náo
nhiệt nhìn tỷ muội Đỗ Quyên, trong lòng lạnh sưu sưu.
Bình thường xảy ra chuyện như vậy, không phải con gái thường kêu khóc
rồi tới khuyên can và bảo hộ người nhà sao, phản ứng của Đỗ Quyên cũng
quá kỳ quái.
Là kỳ quái nhưng rất hữu hiệu, Hoàng lão cha không đánh nổi nữa.
Chẳng lẽ hắn thật có thể đánh chết đại nhi tử trước mặt mọi người sao?
Không thể đánh nhưng có thể mắng!
Hắn gầm hét Đỗ Quyên: “Không phải là cháu gái Hoàng gia ta, vậy thì
cút! Cút xa! Không cho ở lại Hoàng gia ta.”
Hoàng đại nương cũng tức điên rồi, cũng kêu các nàng cút.
Đỗ Quyên không hề tức giận, cười nói: “Cái nhà này do cha ta làm chủ.
Cha, ngươi nói, ngươi có muốn đuổi ta và tỷ tỷ đi không?”
Hoàng Lão Thực giật mình. Vội vàng nói: “Nói bừa! Gia gia ngươi nói
chơi. Đỗ Quyên, đừng có tranh luận với gia gia ngươi, hắn chỉ nói thôi.” Hắn
vừa nói vừa chớp mắt với khuê nữ, ý bảo nàng đừng cố chống.
Thật tội nghiệp cho người đàn ông thành thật này. Hắn không thấy rõ tình
thế trước mắt.
Nhưng Đỗ Quyên thích hắn như vậy. Gia gia nãi nãi nổi trận lôi đình, bão
táp không thương hại được hắn. Nếu là mẹ, chỉ sợ bị tức chết qua mấy lần rồi.
Đỗ Quyên buông thõng tay nhìn Hoàng lão cha nói: “Gia gia, cha ta
không nỡ bỏ chúng ta.”
Hoàng lão cha đâu cần nàng nói. Hắn đã sớm nghe thật rõ ràng, nhịn
không được khí huyết cuồn cuộn, choáng váng mắt hoa. Tuy hắn hận nhưng
tinh thần lại uể oải đi xuống. Luân phiên đả kích này quá lớn. Tuổi cũng cao,
có chút không chịu nổi.
Đỗ Quyên vừa cười với hắn, nói: “Quên nói với gia gia, tuy ngươi không
xen vào chúng ta, Hoàng Ly vẫn là tôn nữ của ngươi. Ngươi dứt khoát đánh
chết cha ta, nương ta và Hoàng Ly, ra một hơi này, cả nhà chúng ta sẽ không
quan hệ với ngươi.”
Hoàng lão cha trừng nàng, không thể lộ vẻ phẫn hận nữa.
Tình thế chuyển tiếp đột ngột, sự chuyển biến này vượt ra khỏi tưởng
tượng của mọi người.
Mọi người nhìn về phía Đỗ Quyên, ánh mắt phức tạp.
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Thế tục là như thế. Làm cha mẹ chẳng sợ làm sai. Dù sao cũng là cha mẹ,
không thể khinh thị uy nghiêm trưởng bối, huống chi chuyện năm đó không
phải Hoàng đại nương cố ý tạo thành.
Hơn nữa mặc kệ nói như thế nào, tỷ muội Đỗ Quyên vẫn sống sót.
Nàng còn nhỏ đã lợi hại như vậy, trước mặt mọi người ép gia gia nãi nãi
không ngóc đầu lên được. Người đã là cha mẹ, trong tâm tư cũng có chút
chướng mắt. Mọi người đều nghĩ, nếu mình giúp tiểu bối tìm người ta mai
mối, tiểu bối không thuận theo đòi chết nháo, sợ là trong lòng cũng không
thoải mái!
Trong phòng an tĩnh một cách quỷ dị.
“Đều đừng ồn ! Đều dừng lại cho ta!”
Lâm lý chính không lên tiếng. Hai thúc gia gia Hoàng gia rốt cuộc nhịn
không được.
“Hoàng Lão Thạch, ngươi nháo đủ chưa? Nháo đủ thì trở về đi!”
Nói xong, mình chắp tay sau lưng đi trước.
Không đi có thể làm gì?
Vụ này nếu xử án, dù Huyện thái gia tới cũng đừng nghĩ xử được, huống
chi là bọn họ.
“Tam gia gia khoan đã!”
Hai thái gia trong tộc muốn phủi tay, Phượng Cô lại không buông tha bọn
họ.
Tam thái gia dừng chân lại, không nhịn được hỏi: “Lại có chuyện gì?”
Phượng Cô nhìn Đỗ Quyên nói: “Thỉnh Tam gia gia làm chứng, cha mẹ
chồng bọn họ sau này cùng đại phòng qua, cũng giúp chúng ta cật lực cũng
không được tốt. Chiếu cố cha mẹ chồng, người ta còn mắng chúng ta 'được
tiện nghi khoe mã'. Hai lão nhân nên cùng lão Đại qua.”
Đây là ám chỉ lời của Phùng Minh Anh lúc nãy.
Hôm nay nàng chịu đủ, sau này không muốn xảy ra nữa, nên để cha mẹ
chồng chung đụng với nhà lão Đại đi thôi, nhị phòng sống cuộc sống của
mình.
Vì điều này, nàng không hỏi qua Hoàng lão Nhị một tiếng, giành nói ra
trước.
Hoàng lão Nhị không dám tin nhìn vợ, không nghĩ tới nàng sẽ nói lời này.
Có thể tưởng tượng ra tâm tình của Hoàng lão cha và Hoàng đại nương
lúc này, tức giận còn mang theo một tia bi thương. Chẳng lẽ trước kia mình
thật sự nhìn lầm đứa con dâu út này?
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Đỗ Quyên không chờ Tam gia gia nói chuyện, lập tức nói tiếp: “Được a!”
Một chút do dự cũng không có, mọi người nghe kinh ngạc không thôi.
Không phải là không nhận gia gia nãi nãi sao, như thế nào còn đáp ứng
thống khoái như vậy?
Hoàng Lão Thực cũng vội vàng nói: “Cha mẹ ở với ta, cùng ta qua.”
Hắn cũng không cảm thấy có vấn đề gì, thấy khuê nữ hiếu thuận, cười
không khép miệng.
Hai cha con nàng như vậy, làm cho lòng Hoàng lão cha và Hoàng đại
nương dễ chịu rất nhiều. Tuy song phương vẫn trong tình trạng giằng co,
trong lòng bọn họ vẫn hận, nhưng Đỗ Quyên như vậy cũng coi nhu cúi đầu,
bọn họ tốt xấu vãn hồi chút mặt mũi .
Ai ngờ Đỗ Quyên ngay sau đó cười nói với Phượng Cô: “Dưỡng gia gia
nãi nãi là nên. Thừa dịp mọi người đều ở đây, chúng ta tính cho rõ ràng.
Dưỡng thì dưỡng, sổ cũng phải tính. Không phải là 'Thân huynh đệ, minh
tính trướng' sao.”
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P

hượng Cô cười lạnh nói: “Chất nữ muốn tính sổ gì?”

Đã biết nàng không dễ dàng nói chuyện mà.
Đỗ Quyên nói: “Muốn tính nhiều lắm. Tiểu thẩm không biết chứ, dựa theo
luật pháp Đại Tĩnh ta, phàm sản nghiệp tổ tiên trong nhà đều do đích tôn kế
thừa, làm quan tước vị cũng như vậy. Nói cách khác, nhà cũ bên kia hẳn
thuộc về nhà ta. Đây là một.”
Nàng ngừng lại, liếc mắt nhìn tiểu thúc tiểu thẩm, quả nhiên sắc mặt thay
đổi.
Nhẹ nhàng cười, nàng nói tiếp: “Thứ hai chính là tiểu thúc phải đem hiếu
kính năm rồi bù thêm cho gia gia nãi nãi. Liền chiếu theo hiếu kính hàng năm
của nhà ta cho gia gia nãi nãi, sau này hàng năm cũng phải đưa như vậy.”
Phượng Cô cả giận: “Gia gia nãi nãi ngươi ăn ở chung với chúng ta , còn
muốn bù cái gì? Ngươi mới bây lớn đã biết tính kế...”
Đỗ Quyên không để nàng nói xong, ngắt lời nói: “Tại sao là tính kế? Tiểu
thẩm đừng nói với ta là mấy năm nay các ngươi nuôi gia gia nãi nãi. Thật là
cười chết người! Gia gia như một tráng niên giúp các ngươi làm ruộng. Nãi
nãi giúp các ngươi giặt đồ nấu cơm còn trông con. Tự bọn họ nuôi sống bản
thân còn đủ, còn không tính những thứ nhà ta hiếu kính cho gia gia nãi nãi.
Tiểu thúc tiểu thẩm các ngươi nói đi, nhiều năm như vậy các ngươi buôn bán
lời bao nhiêu? Đã giúp các ngươi làm nhiều như vậy, phút cuối cùng già đi,
các ngươi một cước đá 2 lão ra, còn nói với bên ngoài mình có bao nhiêu
hiếu thuận.”
Nàng rồi hướng về Tam thái gia nói: “Người ta đều nói tỷ muội chúng ta
có thể làm. Việc này còn không phải là bị bức. Khi còn nhỏ, không có người
quản chúng ta, ta và tỷ tỷ mới ba bốn tuổi đã bắt đầu làm gia vụ nấu cơm.
Thái gia gia ngươi nói, tiểu thúc có nên đem lợi nhuận mấy năm nay bỏ ra
không?”
Tam thái gia và Tứ thái gia đều nói không ra lời.
Phượng Cô đã sớm biết Đỗ Quyên không giống con nít, lại không nghĩ
rằng nàng có thể tính sổ cẩn thận rõ ràng như thế, vẻ mặt lúc đỏ lúc trắng.
Nhưng nàng cũng không đơn giản, cười lạnh nói: “Ngươi, một đứa nhỏ,
không đương gia sao biết củi gạo quý. Ngươi chỉ thấy gia gia nãi nãi ngươi
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được những thứ kia, sao ngươi không ngẫm lại, 2 lão theo chúng ta qua, nhân
tình lui tới, tiêu phí lớn biết bao nhiêu? Không nói khác, lấy thân thích Cây
Lê Câu so ra. Hàng năm bọn họ đến, chủ yếu là ở bên kia hay là ở nhà ngươi,
ngươi hiểu rồi chứ?”
Đỗ Quyên nói: “Ta không đương gia? Tiểu thẩm chưa nghe nói qua 'Trẻ
nhà nghèo sớm đương gia' sao? Tuy ta nhỏ, nhưng trướng ta biết rất rõ.”
Nói xong xoè ngón tay tính nói: “Nhân tình lui tới, nhân tình lui tới, có đi
thì có đến. Ngươi nói là tiêu phí, thu vào ngươi không thấy à? Không nói cái
khác, hàng năm các ngươi đi Cây Lê Câu, ở một lần là rất nhiều ngày, không
phải cữu gia gia bọn họ cũng chiêu đãi các ngươi sao? Nhà ta không có ai đi.
Cứ tính cha ta đi, nhiều lắm ngày hôm sau sẽ trở lại. Cữu gia gia bọn họ đến,
chúng ta cũng giống vậy thỉnh bọn họ ăn cơm. Bình thường thân thích Cây
Lê Câu có việc vui, theo nãi nãi phân phó, một nhà chúng ta đều đưa lễ. Nhà
ta ngay cả khi sinh Hoàng Ly, nương ta ngại phiền toái nên không làm tiệc
đầy tháng. Những món lễ đó có thể nói là có đi không có về...”
Chút việc đó, Đỗ Quyên đã ở trong căn nhà nghèo khó này bằng ấy năm,
nàng có thể không rõ ràng sao?
Hai người đối mặt tỉ mỉ tính sổ, nói rõ rang từng món từng món, người
ngoài xem náo nhiệt nghe được mùi ngon.
Hoàng đại nương nghe Đỗ Quyên nói lễ nhà nàng đều “Có đi không có
về”, há mồm muốn mắng “Ai kêu nương ngươi ngại phiền toái không mời
khách “. Nhưng con dâu út đẩy hai cụ ra ngoài, chọc giận nàng nên nàng
nhịn, không muốn giúp con dâu út nói chuyện, lạnh lùng nhìn nàng và Đỗ
Quyên.
Hoàng lão Nhị thấy ánh mắt tức giận của cha mẹ, xấu hổ cúi đầu.
Hắn không nói chuyện không phải là tán thành ý của vợ, chỉ là vợ hắn đột
nhiên nói ra làm hắn ngây ngẩn cả người. Vốn định quát nàng, nói cha mẹ sẽ
sống với mình, ai ngờ Đỗ Quyên lanh mồm lanh miệng nhận lời, đại ca cũng
sảng khoái nhận, sau đó Đỗ Quyên bắt đầu tính trướng, chưa cho hắn cơ hội
nói chuyện.
Lúc này nếu hắn tỏ thái độ, nói cha mẹ ở cùng mình, có vẻ như hắn nghe
Đỗ Quyên tính trướng, sợ chịu thiệt nên không nỡ để cha mẹ đi.
Hắn cúi đầu, càng nghĩ càng giận.
Hoàng Lão Thực cũng thấy xấu hổ, lắp bắp nói: “Đỗ Quyên...”
Còn chưa nói đã bị Hoàng Tước Nhi ngăn lại, “Cha đừng ngắt lời!”
Hoàng Lão Thực nhanh chóng dừng lại, quả nhiên không ngắt lời.
Trong lúc Hoàng lão cha đang bi phẫn, chợt nghe tiếng rống to: “Đừng
ồn!”
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Mọi người nhìn quanh, Hoàng Tiểu Bảo đi ra, sắc mặt hết sức khó coi.
Hai ngày này hắn đã phát vài lần hoả. Đến cùng người nhỏ, lời nhẹ, không
thể thay đổi ý tưởng người lớn. Gia gia nãi nãi khăng khăng cố chấp, muốn
bức đại bá từ hôn, ngay cả cha mẹ cũng xen vào. Điều này làm cho hắn thực
phiền não.
Lúc nãy hắn cũng theo tới nhưng trốn ở đằng sau.
Hắn nghe nói Đỗ Quyên trở lại, muốn nhìn xem nàng ứng đối với thủ
đoạn của gia gia nãi nãi như thế nào. Chẳng biết tại sao, hắn cảm thấy tiểu
đường muội này có biện pháp đối phó gia gia nãi nãi.
Quả nhiên, Đỗ Quyên làm gia gia nãi nãi tức giận nửa chết nửa sống.
Cái này còn không tính, ngay cả nương cũng bại trên tay nàng.
Nói tới nương, hắn cũng cảm thấy xấu hổ và giận dữ.
Ở trong lòng hắn, nương là một người vợ ôn nhu hiền lành, so đại bá
nương không biết tốt hơn bao nhiêu. Nãi nãi không thích đại bá nương, bởi
nàng quả thực không làm cho người thích. Hắn cũng không thích nàng.
Nhưng ngày đó, nương ở trong sân nói xấu Tước Nhi tỷ tỷ, hôm nay trực
tiếp đối diện mắng Đỗ Quyên, đều làm cho hắn xấu hổ không ngóc đầu lên
được, cảm thấy nương không giống nương trong trí nhớ của mình.
Vậy mà nương lại đưa ra muốn gia gia nãi nãi sống với đại bá, Đỗ Quyên
và nương lôi nhau ra tính toán... Hắn mới là kẻ không đương gia không biết
củi gạo dầu muối quý, chỉ lo mặt mũi, cảm thấy tính trướng như vậy rất nhỏ
mọn, quá mất mặt, bởi vậy xúc động ra mặt.
Hắn đi đến trước mặt gia gia, nhăn mặt nói: “Ai cũng đừng ồn. Ta là cháu
trai lớn của Hoàng gia, ta nuôi gia gia nãi nãi.”
Nói xong nhìn về phía Đỗ Quyên, khinh miệt cười nói: “Ngươi lanh mồm
lanh miệng lắm, nhưng ngươi nuôi nổi sao? Coi như mấy người các ngươi
đều gả gần, đó cũng là xuất giá. Gả đi chính là người nhà khác. Ngươi có thể
chiếu cố đại bá và đại bá nương, ngươi còn có thể mang gia gia nãi nãi theo
sao? Đừng nói mạnh miệng!”
Ngạo nghễ ngẩng đầu, ý bảo mình thì khác, tương lai sẽ chống đỡ môn hộ.
Đỗ Quyên nhịn không được vỗ tay nói: “Tốt! Tiểu Bảo ca ca là một nam
tử hán!”
Nàng rất kinh ngạc: chẳng lẽ năm xưa đánh hắn một trận, đánh cho tiểu tử
thành tài?
Hoàng Tiểu Bảo nghe nàng nói mình như vậy, mặt đỏ bừng lên.
Tiểu thiếu niên hiển nhiên không quen ra mặt làm chủ. Không giống Đỗ
Quyên, dù tuổi nhỏ nhưng trong thân thể ẩn dấu một linh hồn đã trưởng
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thành. Hắn mới mười hai tuổi. Hôm nay bị bức ra trước đám đông, kiệt lực
làm ra vẻ có đảm đương, kỳ thật hắn rất khẩn trương. Tuy cứng rắn chống,
thân thể vẫn run nhè nhẹ.
Cũng may Đỗ Quyên không quan sát kỹ hắn, nói tiếp: “Chúng ta không
thể tính sổ tỉ mỉ, làm cho người ta chê cười con cháu Hoàng gia bất hiếu. Sau
này, nhà chúng ta tăng lương thực hàng năm cho gia gia nãi nãi một trăm cân,
lúc giết heo tăng thịt heo lên 10 cân, hàng năm cho 2 lão nhân một bộ đồ mới,
một đôi giày mới. Mặt khác, bình thường chỉ cần nhà ta có thức ngon, đều sẽ
đưa một phần cho gia gia nãi nãi.”
Tiếng nói vừa dứt, trong ngoài đều trầm trồ tán thưởng.
Thì ra bên ngoài có không biết bao nhiêu người vây quanh, đều đến xem
náo nhiệt.
Tam thái gia lớn tiếng nói: “Tốt. Tốt! Đều là những trẻ hiếu thuận.”
Rồi nhìn xuống hai người Hoàng lão cha nói: “Các ngươi còn có gì để
nói? Có con cháu như vậy, đừng không biết đủ!”
Sự buồn bực vì Đỗ Quyên nói không tiếp thu gia gia nãi nãi lúc nãy triệt
để tiêu tán, cũng không nói đi nữa, xoay người trở lại vị trí cũ ngồi xuống.
Đỗ Quyên cười, giải thích: “Trước mặt người, ta không nói lời hay. Kỳ
thật ta không tán thành gia gia nãi nãi tới nhà của ta. Bởi vì nãi nãi và nương
ta bất hòa, việc này mọi người đều biết, cũng không phải là chuyện một năm
hai năm. Ta sợ gia gia nãi nãi đến nhà chúng ta, chẳng những không tốt,
ngược mỗi ngày bực bội, đó mới thật là bất hiếu. Tiểu Bảo ca ca nói như vậy,
chúng ta sẽ tận hiếu.”
Không phải nàng không chịu nuôi hai lão, kỳ thật nàng thích nhất người
lớn tuổi. Huống hồ gia gia nãi nãi rất cần mẫn. nhưng chỉ cần mẫn với tiểu
thúc. Hai lão đến nhà nàng, có thể thấy trước là hai lão sẽ không sống yên
tĩnh như sống với nhị thúc, khẳng định sẽ nháo cho gà bay chó sủa.
Bởi vậy, nàng vừa đáp ứng, vừa cùng tiểu thẩm tính trướng ngăn cản việc
này.
Ai ngờ nửa đường nhảy ra một Tiểu Bảo.
Nàng nhân cơ hội đáp ứng hắn, lại gia tăng độ hiếu kính.
Kỳ thật cũng không tính là gia tăng. Năm rồi bọn họ hiếu kính gia gia nãi
nãi cũng cỡ đó, hiện tại bất quá là nói cho mọi người biết.
Chẳng những sẽ không gia tăng, chỉ sợ còn có thể giảm bớt.
Bởi vì nàng nói là “chỉ cần nhà ta có món ngon sẽ đưa cho gia gia nãi
nãi”, nhưng nàng đã nói với tiểu di không cần đưa con mồi cho các nàng. Các
nàng muốn ăn sẽ tới nhà tiểu di ăn. Sau này, Hoàng gia là sẽ không thường có
món ăn thôn quê, dĩ nhiên sẽ không đưa cho gia gia nãi nãi.
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Hoàng lão cha hừ một tiếng nói: “Lòng hiếu thảo của ngươi, ta không chịu
nổi!”
Hoàng đại nương cũng cả giận nói: “Hiếu tâm? Nếu thật chúng ta tới đây,
người vợ nhẫn tâm kia không nghĩ biện pháp giết chết hai chúng ta sẽ không
buông tay! Lòng dạ hiểm độc, sai sử khuê nữ ra mặt, còn mình trốn qua một
bên chế giễu...”
Phùng Minh Anh lập tức giương giọng chửi, nói nàng là thiên hạ đệ nhất
độc bà bà.
Tam thái gia vội vàng ngăn cản, hung hăng trừng mắt nhìn Hoàng đại
nương.
Đỗ Quyên cười nói: “Không phải ta hiếu tâm, là cha nương ta bọn họ hiếu
tâm. Ta mới lười quản gia gia nãi nãi đó.”
Nãi nãi không thừa nhận hiếu tâm của Phùng Thị, nàng càng muốn đề cao
nương.
Muốn cho bà hiểu là: nếu không có cha mẹ, tỷ muội các nàng sẽ không
hiếu kính.
Khí huyết Hoàng lão cha cuồn cuộn một lần nữa.
Hoàng Tiểu Bảo nhịn không được kêu lên: “Gia gia!”
Hiển nhiên Hoàng Tiểu Bảo không tán thành hắn liều mạng chống đối,
vừa đỡ hắn đứng lên.
Hoàng lão cha nhìn cháu trai cả, trong lòng cảm động nhưng rất thần kỳ
không lên tiếng, cũng không cố chấp quỳ, nhân thể đứng lên.
Ngay cả Hoàng lão Nhị cũng không lên tiếng, vui mừng nhìn nhi tử.
Phượng Cô rất thức thời nói: “Nương và cha nên nghe Tiểu Bảo.”
Lại chuyển vấn đề sang cho nhi tử làm.
Nhi tử trưởng thành chững chạc như người lớn, bản thân có chủ ý riêng,
nàng càng cao hứng. Nàng lại hối hận vừa rồi không nên mắng tỷ muội Đỗ
Quyên “quyến rũ người”, phá huỷ hình tượng của mình, không chừng ảnh
hưởng tới con mình trước mặt người khác không ngóc đầu lên được, bởi vậy
lúc này kiệt lực bổ cứu.
Nàng nhìn Phùng thị đang tựa vào cửa phòng, không khỏi đắc ý nghĩ:
“Khuê nữ ngươi lại có thể làm thế nào? Tương lai còn không phải là gả cho
người. Con ta đã thành tài, đương gia xử lý công việc. Hừ! coi ngươi già đi sẽ
trông cậy vào ai, còn thật cho rằng có thể dựa vào con rể sao!”
Nhà Hoàng Lão Thực không có ý kiến gì với đề nghị của Đỗ Quyên.
Bởi vậy, cuộc phân tranh này do hai tiểu hài tử nói hai ba câu là kết thúc.
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Nhưng là, có người lại không cam lòng.
Diêu Kim Quý thấy Đỗ Quyên không nhận gia gia nãi nãi, cũng không
đáp ứng định thân với mình, vừa thất lạc vừa không phục. Lại thấy biểu đệ
Tiểu Bảo nổi bật được mọi người tán thưởng, hắn ỷ vào trong bụng có chút
nước mực, cũng muốn khoe khoang một phen, bởi vậy cũng đi ra
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Chương 158
Đội Mưa Mà Về

 

H

ắn đi tới trước mặt Đỗ Quyên, vẻ mặt nghiêm chỉnh nói: “Đỗ Quyên

muội muội, biểu ca muốn nói với ngươi vài câu. Cho dù năm xưa ngươi và
Tước Nhi biểu muội suýt chết đuối, nhưng chỉ cần không chết, tình duyên đời
này của ngươi và ông bà ngoại chưa hết. Không nên khong nhậ ông bà ngoại,
trước mặt mọi người chống đối lão nhân càng không nên. Như vậy là ngỗ
nghịch trưởng bối, ấn luật pháp...”
Đỗ Quyên đánh gãy lời của hắn, thúy thanh nói: “Theo lời ngươi nói như
vậy là muốn chính mắt thấy chúng ta chết thêm một lần, tự tay kiểm tra
không còn hơi thở nữa mới tính?”
Diêu Kim Quý vội vàng lắc đầu nói: “Biểu muội, ta không phải ý đó...”
“Diêu Kim Quý, nghe nói ngươi đọc qua vài ngày sách, bộ phu tử không
dạy ngươi 'phi lễ chớ nhìn, phi lễ chớ nghe' sao? Chủ nhân không có ở nhà,
ngươi một mình xông vào phòng của biểu muội, lục lọi nhìn loạn, đây chính
là quy củ lễ pháp ngươi học được ở trường hả?”
Trước mặt người, nàng không ngượng ngùng đem chuyện hắn ngủ trên
giường của mình lộ ra ngoài. Nếu không làm như vậy, người bị người chỉ
trích là tỷ muội mình.
Thoáng chốc mặt Diêu Kim Quý đỏ lên.
Hôm nay Hoàng Chiêu Đệ xem như thấy được lợi hại của Đỗ Quyên, bởi
vậy sợ nàng làm cho nhi tử xấu hổ, bước lên phía trước cười làm lành nói:
“Đỗ Quyên, là đại cô không tốt. Đại cô nghe nãi nãi ngươi nói ngươi biết
chữ, mới để cho hắn đi vào phòng ngươi tìm sách xem.”
Đỗ Quyên rất chướng mắt nàng bao che dung túng nhi tử như vậy, nên
lạnh mặt nói: “Đại cô, chuyện của cha mẹ ta và gia gia nãi nãi đều là chuyện
nhà. Đại cô là khuê nữ đã gả đi, trở về nên khuyên giải mới đúng. Đại cô
chẳng những không khuyên, còn đi theo bức cha ta là có ý tứ gì? Đáng
thương cha ta xứng đáng để cho các ngươi khi dễ, ngay cả tỷ tỷ đã gả đi cũng
vội vã trở về khi dễ hắn.”
Nhất thời Hoàng Chiêu Đệ quẫn bách không thôi.
Nàng cũng là người hèn yếu ít lời, làm sao đối đáp được.
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Hoàng đại nương thấy Đỗ Quyên phát tác lên đại cô, bị chọc tức. Nhưng
vừa muốn động đã bị Tiểu Bảo kéo lại, không cho nàng tiến lên, cũng không
cho nàng xen mồm.
Diêu Kim Quý bị Đỗ Quyên nói sang chuyện khác, đã bất mãn, thấy nàng
nói nương mình, vội nhân cơ hội nói: “Mối hôn sự này là ông bà ngoại định
ra, biểu muội muốn nương ta làm thế nào? Chẳng lẽ chúng ta cũng giống như
biểu muội ngỗ nghịch trưởng bối?”
Đỗ Quyên thiếu chút nữa phát hoả, muốn phun nước miếng vào mặt hắn.
Nàng hít sâu một hơi, bén nhọn chỉ ra nói: “Đừng ỷ vào gia gia nãi nãi!
Ngươi nghĩ không ai biết tâm tư xấu xa của ngươi sao? Nếu ngươi biết lễ có
hiểu biết, thấy đại cữu ngươi đã định thân cho khuê nữ, kiên quyết không đáp
ứng từ hôn, ngươi nên ra mặt khuyên gia gia nãi nãi mới đúng. Ngươi chẳng
những không khuyên, còn lửa cháy thêm dầu, bức đại cữu làm ra chuyện bội
bạc, đây không phải là ngỗ nghịch trưởng bối sao? Hơn nữa dụng tâm hiểm
ác, có tâm tư này thật đáng chết!”
Sắc mặt Diêu Kim Quý tái đi.
Hắn bị Đỗ Quyên chấn trụ, miễn cưỡng nói: “Ta là vãn bối...”
Đỗ Quyên cướp lời đáp: “Vãn bối thì sao? Trưởng bối có mâu thuẫn,
chúng ta làm vãn bối nên khuyên giải, việc lớn hóa nhỏ, việc nhỏ hóa không.
Gia đình hòa thuận vạn sự hưng, đây mới là gia nghiệp hưng vượng chi đạo.
Ngươi đọc sách mà còn không hiểu? Sao Tiểu Bảo ca ca lại hiểu? Hành động
của hắn vừa rồi so với ngươi có đảm đương hơn. Như thế mới giống một nam
tử hán! Đâu có như ngươi, chúng ta thật vất vả hoá giải việc này, ngươi lại
đứng ra châm chọc. Ngươi muốn làm cái gì? Muốn châm ngòi cho gia gia nãi
nãi ra mặt lần nữa, nhất định phải đem ta hứa cho ngươi? Phi! với phẩm tính
này cũng xứng cưới con gái Hoàng gia ta? Là nhi tử đại cô thì thế nào chứ!”
Nàng mang bộ dáng giáo sư ra, ngôn từ chính nghĩa răn dạy, từng chữ
nặng nề gõ.
Lời nói này hoàn toàn không giống một bé gái trong núi nói. Chẳng những
Diêu Kim Quý, luôn cả đám người Lâm lý chính cũng bị chấn động.
Phen này Diêu Kim Quý bị nhục nhã nặng nề, không chỗ chui.
Có thế hắn mới phát hiện, người biểu muội này đọc không ít sách. Ngực
mình dính chút mực trước mặt người ta căn bản không đủ xem.
Lập tức giận dữ bỏ lại một câu “Chỉ có nữ tử và tiểu nhân khó nuôi”, rồi
đi. Hoàng Chiêu Đệ cũng cảm thấy mặt mũi mất hết, lau nước mắt đuổi theo.
Ngược lại cả gia đình Hoàng lão Nhị không biết nói như thế nào mới tốt.
Đỗ Quyên tôn sùng Hoàng Tiểu Bảo như thế, làm cho bọn hắn thập phần
ngoài ý muốn.
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Hoàng Tiểu Bảo được Đỗ Quyên khen ngợi, mặt hồng hồng, ngầm ưỡn
ngực lên, thấy mình đã trưởng thành, đã có thể chống đỡ môn hộ.
Hoàng đại nương thấy Đỗ Quyên làm cho khuê nữ tức giận bỏ chạy, tức
giận nói: “Gan ngươi thật lớn a! Con cái nhà ai dám nói chuyện với trưởng
bối như vậy?” Rồi chuyển hướng về Phùng Thị mắng, “Thứ phụ nữ hư hỏng,
nuôi ra khuê nữ tốt! Mắng gia gia nãi nãi, mắng đại cô, nói chuyện cùng
trưởng bối như vậy, thật là thứ không mẹ dạy!”
Lúc nãy Đỗ Quyên nói mình không còn là cháu gái của bọn họ, mọi người
phản ứng khác nhau, trong lòng nàng còn có chút bất an. Lúc này thấy bản
tính nãi nãi vẫn như cũ không thay đổi, trong lòng không còn chút hối hận
nào.
Nàng nhìn Hoàng đại nương lạnh nhạt nói: “Nãi nãi sao không chửi cháu
ngoại mình? Hắn, một không phải là người Hoàng gia, hai lại là vãn bối, chỗ
này có phần hắn nói chuyện sao? Cha ta không bằng lòng hứa ta cho hắn, hắn
lại châm ngòi để gia gia nãi nãi ra mặt, cái này chẳng lẽ không phải bất kính
với cậu sao? Thật là bôi nhọ Khổng môn thánh nhân!”
Hoàng đại nương tức giận đến nói không ra lời.
Hoàng lão cha vốn là mặt xám mày tro, lòng tràn đầy bi phẫn, lúc này
thấy Đỗ Quyên lớn lốí như thế, lửa giận lại tràn thêm một tầng.
Đỗ Quyên không nhận người gia gia này, hắn liền trợn mắt trừng Hoàng
Lão Thực nói: “Ngươi nuôi dạy khuê nữ thật tốt, mắng đuổi đại cô đi. Nếu
hôm nay ngươi không dạy đõ con gái mình, cho nàng bồi tội với tỷ ngươi,
sau này ngươi đừng gọi ta là cha!”
Hoàng Lão Thực ngây ngẩn cả người.
Đỗ Quyên cười hỏi: “Cha, ngươi nói, nếu con trai của ngươi không biết
xấu hổ giống như Diêu Kim Quý, ngươi có đánh hắn không?”
Lão Thực cha gật đầu, nói: “Ta khẳng định đánh hắn, bắt hắn quỳ xuống!”
Hắn còn ghi hận đứa cháu này ngủ trên giường khuê nữ mình.
Đỗ Quyên nhìn gia gia ý vị thâm trường cười nói: “Cha thật biết đạo lý.”
Ngụ ý, lão nhân gia ngươi không nói lý lẽ.
Hoàng lão cha giận dữ nói: “Đồ hỗn hào! Lão tử đánh chết ngươi!”
Rồi muốn xông lên phía trước đánh Hoàng Lão Thực.
Mấy ngày nay Hoàng Lão Thực bị khuê nữ dạy dỗ, quen bỏ chạy. Lúc
trước bị đánh không chạy bởi vì đang quỳ, không nhớ ra là nên chạy. Lúc này
thấy lão cha vừa động, lập tức nhanh chân bỏ chạy.
Chạy ra sân đứng lại, mới quay đầu tả oán nói: “Cha, rõ ràng là Kim Quý
không đúng, sao bắt khuê nữ ta bồi tội?”
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Người thấy hành động của hắn, đều há to miệng.
Hoàng Tiểu Bảo vội vàng kéo gia gia, thấp giọng nói: “Gia gia, ngươi
đừng cứ hướng về người ngoài có được không? Bình thường hiếu thuận
ngươi đều là nhi tử và cháu gái, không phải là cháu ngoại. Kim Quý biểu ca
tự mình tìm mắng. Đỗ Quyên mới bao lớn nha, đã hứa cho hắn? Ngoài núi
không con gái sao?”
Hoàng lão cha thấy cháu trai cũng giúp Đỗ Quyên, thế lửa càng vượng.
Nhưng nghĩ lại, nay Đỗ Quyên đã không nhận người gia gia này, đứa con
trai cả, Lão Thực u mê yêu thương khuê nữ như mạng của mình, hắn có liều
mạng cũng là uổng phí khí lực, còn làm cho người trong thôn chế giễu.
Nói cách khác, chẳng lẽ còn muốn quỳ tiếp?
Lúc nãy quỳ cả nửa ngày, chân hắn chịu tội, đến bây giờ đứng còn run
rẳy.
Hoặc là dùng cái chết để ép buộc?
Vốn hắn có ý tưởng này nhưng chẳng biết tại sao bây giờ lại không tự chủ
rùng mình một cái, cảm thấy coi như mình chết thật, Lão Thực nhiều lắm là
thương tâm khóc một trận, nhưng vẫn sẽ không từ hôn, lại càng sẽ không xử
phạt Đỗ Quyên và Hoàng Tước Nhi. Con trai hắn chính là đầu gỗ, vô tâm vô
phế!
Nhận thức này làm cho hắn vừa thống hận vừa không cam tâm.
Nhưng cứ như vậy mà đi về, đích thực khó nhịn nổi. Hắn liền đưa mắt
nhắm ngay Phùng thị. Theo kinh nghiệm của hắn, khó có thể làm gì nhi tử
nhưng đối với người con dâu này thì đả kích đó thật lớn.
“Hoàng gia ta xui tám đời mới cưới ngươi, cái Tang Môn tinh này! Sinh ra
2 yêu tinh hại người, dạy ra thứ súc sinh vô nhân tính!”
Nói xong quay đầu bước đi.
Quả nhiên Phùng Thị biến sắc.
Hoàng đại nương cũng hướng mặt đất “Phi” một ngụm, mắng: “Tang Môn
tinh!”
Nhưng Phùng Minh Anh lập tức đáp trả nói: “Cha ta nói mắt hắn bị mù
mới đem khuê nữ gả vào một gia đình không biết xấu hổ, một gia đình đều là
súc sinh! Nếu không vì tội nghiệp đám cháu ngoại, năm đó hắn đã mang đại
tỷ về nhà.”
Hoàng đại nương giận dữ, giọng the thé nói: “Kêu nàng lập tức cút!”
Phùng Minh Anh khinh miệt cười lạnh nói: “Cái nhà này còn chưa tới
phiên đại nương làm chủ.”
Nàng biết tỷ phu không có khả năng bỏ tỷ tỷ, cố ý kích thích bọn họ.
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Hừ, còn tưởng là năm xưa hả!
Quả nhiên lời này chọt trúng tâm tư Hoàng lão cha, hắn quay đầu trừng
mắt chị em Phùng Thị, ánh mắt lạnh lẽo tràn ngập cừu hận thấu xương.
Hắn thật muốn đập đầu vào tường, dùng cái chết để bức bách đại nhi tử,
nhất định bắt mẹ con các nàng chịu thua cúi đầu trước mặt mình.
Nhưng trong lòng buồn đau, như muốn ngăn vết thương sâu trong lòng lại,
không dám buông ra.
Nỗi đau thầm kín kia nhắc nhở hắn, Lão Thực nhi tử nhất định sẽ nghĩ:
cha chết thì ngày vẫn qua, không có khuê nữ thì không thể sống được...
Mặt hắn âm trầm, trong lòng bi thương gào thét!
Hoàng đại nương cũng giơ chân mắng to không ngừng, lúc này, ngày cả
đại nhi tử cũng không buông tha.
Đáng tiếc Hoàng Lão Thực trước sau như một, chết lặng, nghe cũng như
không nghe.
Hoàng Tiểu Bảo vội vàng kéo gia gia ra bên ngoài, nói: “Gia gia, ta cõng
ngươi.”
Hoàng lão cha không nói một lời, để cháu trai cõng.
Phượng Cô muốn giúp nhi tử thể hiện năng lực, cũng khuyên giải Hoàng
đại nương đang lải nhải quở trách Phùng Thị. Cả nhà có thế mới đi.
Trên đường, Hoàng lão cha rõ ràng đối với Phượng Cô nhàn nhạt. Hoàng
đại nương càng không để ý tới nàng.
Lúc ấy Phượng Cô cũng chưa nói gì, đợi tới nhà mới đối với hai lão nói:
“Cha, nương! Vừa rồi ta nói như vậy, không phải không muốn nuôi cha mẹ,
mà vì thấy Đỗ Quyên làm cho cha mẹ tức giận đến vậy, ta chỉ muốn nói nàng
một lúc, giúp cha mẹ xả giận. Nếu ta thật có tâm tư đó, ta dám không thương
lượng với cha Bảo Nhi sao? Ta nghĩ là Đỗ Quyên sẽ không đáp ứng, quả
nhiên để ta đoán trúng. Dù nàng thật đáp ứng, cha mẹ ở nhà đại ca, chúng ta
có thể mặc kệ không hỏi tới sao? Con dâu gả đến Hoàng gia nhiều năm như
vậy, là dạng người gi, cha và nương còn không rõ ràng?”
Hoàng đại nương nghe những lời này, hừ lạnh một tiếng, trong lòng dễ
chịu hơn.
Hoàng lão Nhị quát mắng nói: “Vậy ngươi cũng không nên nói như thế,
muốn nói cũng nên thông qua cha mẹ trước chứ. Liều mạng nói tới làm cho
người ta cho rằng chúng ta không cần cha mẹ, mặt mũi cha mẹ để nơi nào?”
Phượng Cô cúi đầu, nhẹ giọng nói: “Là ta nghĩ sai.”
Hoàng lão cha tựa vào giường, thủy chung không lên tiếng, bất quá khí
trong lòng cũng giảm bớt.
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Không phải hắn bất công. Xem lão nhị kìa, lúc nên quản vợ thì rất nghiêm
túc, vợ cũng nghe hắn quản giáo; không giống nhà lão Đại, toàn bộ đảo lộn.
Nhớ tới lão Đại, ngực hắn lại bắt đầu đau.
Phượng Cô thấy sắc mặt công công không tốt, bước lên phía trước săn sóc
hỏi: “Cha muốn ăn cái gì, ta đi làm ngay.”
Hoàng lão cha chịu đựng cơn đau ở ngực, lắc đầu nói: “Đi tìm đại tỷ và
cháu ngươi, xem đã chạy đi đâu.”
Phượng Cô vội gật đầu đi ra ngoài.
Thật ra tìm người nên gọi Tiểu Bảo đi, nhưng nàng nhìn ra công công có
lời không muốn nói trước mặt nàng, nên nàng rất nghe lời đi.
Trong phòng chỉ còn lại Hoàng lão cha, Hoàng đại nương và Hoàng Tiểu
Bảo.
Lúc này Hoàng lão cha mới bi phẫn gầm nhẹ, nói: “Ta không phục khẩu
khí này nha”
Hôm nay thật mất hết uy nghiêm: hắn bị cháu gái đánh bại, nhi tử thà chết
cũng không nghe lời của hắn...
Hoàng lão Nhị đứng ngẩn người, không biết như thế nào cho phải.
Hoàng đại nương khóc lớn lên.
Khóc một hồi, bà cắn răng nói: “Bệnh ngươi còn chưa khỏe, gọi phụ nữ
kia đến hầu hạ! Lão nương cũng không tin, cháu gái chết, con dâu còn chưa
chết đâu. Chỉ cần một ngày nàng là con dâu Hoàng gia, ta có thể ép nàng một
ngày!”
Hoàng lão cha nghe xong mắt sáng lên.
Hoàng Tiểu Bảo vốn không muốn nói, ở một bên trầm mặc, đến lúc này
cũng nhịn không được, khuyên nhủ: “Gia gia nãi nãi! Vì sao phải tìm mọi
cách tranh đấu với nhà đại bá vậy? Kêu đại bá nương tới, làm cho nàng khó
chịu, quay đầu Đỗ Quyên các nàng lại đến nháo, gia gia và nãi nãi lại bị
khinh bỉ, chúng ta cũng bị khinh bỉ lây. Yên bình qua ngày, tìm cơn giận này
làm cái gì?”
Hoàng lão cha đột nhiên ngồi thẳng lên, trừng đại cháu trai, muốn nói gì
đó lại không nói ra được, hờn dỗi xoay người nằm xuống.
Hoàng đại nương the thé nói: “Tiểu Bảo, ngươi bị quỷ nhập thân rồi hả,
sao lại nói chúng ta gây khó đại bá ngươi? Đại bá của ngươi từ trong ruột ta
bò ra, hắn như vậy đối với ta và gia gia ngươi, ngươi còn nói chúng ta và hắn
không qua được?”
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Hoàng lão Nhị thấy cha mẹ như vậy, vội quát nhi tử, nói: “Là đại bá của
ngươi và đại bá nương bất hiếu, không nghe lời gia gia nãi nãi ngươi. Ngươi
gào thét cái gì?”
Tiểu Bảo chất vấn: “Gia gia nãi nãi làm gì mà quản tới việc hôn nhân của
Tước Nhi tỷ tỷ và Đỗ Quyên? Đại bá không phải đã phân gia sao?”

www.vuilen.com

873

Tác Giả: Hương Thôn Nguyên Dã

ĐIỀN DUYÊN

Chương 159
Bảo Bối Nhỏ Kiêu Ngạo (Làm Nũng)

 

H

oàng lão Nhị nhịn không được, nói: “Ở riêng cũng phải nghe cha!

Cha muốn quản thì quản.”
Tiểu Bảo nói: “Vậy cũng nên thương lượng, nào có bức như vậy?”
Thái độ của nãi nãi lúc nói việc hôn nhân của đại tỷ khác xa, tựa hồ chỉ
cần cha mẹ không bằng lòng, nãi nãi sẽ thuận theo ý của bọn họ.
Hoàng lão cha đến cùng nhịn không được, quyết tâm muốn chỉ bảo cháu
trai.
Bởi vậy hắn lại ngồi dậy, vẻ mặt ngưng trọng đối với Tiểu Bảo nói: “Đại
bá nương của ngươi quản gắt gao đại bá ngươi, trong mắt đâu còn có cha mẹ
chồng. Nếu Tước Nhi và Đỗ Quyên cùng Lâm gia kết thân thì cả nhà đại bá
của ngươi chỉ nhận Phùng gia, không nhận Hoàng gia. Cho nên ta mới đem
Đỗ Quyên và Tước Nhi hứa cho người Hoàng gia chúng ta. Ngươi có hiểu
không?”
Thần sắc Hoàng Tiểu Bảo đờ đẫn nói: “Không hiểu.”
Đỗ Quyên và Tước Nhi tỷ tỷ hứa cho Lâm gia, sao chỉ nhận Phùng gia
không nhận Hoàng gia, có chết hắn cũng nghĩ không thông. Trước đây từng
nghe gia gia nãi nãi nói qua, nói là bởi vì quan hệ của Nhậm Tam Hòa, nhưng
hắn như cũ vẫn không hiểu.
Ba người Hoàng lão cha nhìn hắn suy sụp vô lực.
Hoàng Tiểu Bảo nhìn gia gia, nãi nãi và cha, chỉ thấy phiền lòng vô lực.
Hắn không muốn nói thêm gì nữa, không một tiếng động đi ra ngoài.
Chung quy hắn chỉ có 12 tuổi, không thể thật sự đương gia xử lý công
việc. Sau khi đột xuất bộc phát tính tình nhưng không mấy hiệu nghiệm, đối
mặt với trường hợp rối loạn, nhịn không được muốn trốn tránh.
Lại nói nhà Đỗ Quyên, đợi Hoàng Tiểu Bảo cõng Hoàng lão cha rời đi, 2
thái gia gia Hoàng gia cũng đi. Hoàng Lão Thực muốn giữ bọn họ lại ăn cơm,
nhưng bọn họ không dám ở lâu, sợ gia gia nãi nãi Đỗ Quyên nói bọn họ bất
công.
Người xem trò vui từ từ giải tán nhưng một đám chưa chịu bỏ qua việc
này, thấp giọng bàn tán, hơi lớn thanh tranh luận, tất cả đều xoay quanh Đỗ
Quyên.
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Bởi vì hôm nay ngôn ngữ hành động của Đỗ Quyên gây chấn động lớn,
khen chê không đồng nhất.
Mọi người đều đi, Nhậm Tam Hòa mới lộ diện.
Hắn nhìn Đỗ Quyên mỉm cười, trong mắt hào quang lóng lánh.
Đỗ Quyên biết hắn đang khen mình, nhưng trong lòng cũng không đắc ý,
thầm nghĩ mình đọa lạc đến nỗi phải đấu trí đấu dũng với lão đầu, lão thái
thái nông thôn. Là thắng, có gì đáng để khoe ra? Nghĩ thế nhưng ngoài miệng
vẫn không nói gì, tiếp đón hắn ngồi bên bàn.
Cả nhà Lâm Đại Đầu cũng xông vào, ai cũng tươi cười rạng rỡ.
Nay hai nhà Lâm Hoàng thật thông gia.
Hạ Sinh vẫn nhìn Hoàng Tước Nhi cười, vui vẻ nói không ra lời.
Hắn cảm thấy, Tước Nhi không lợi hại như Đỗ Quyên, cũng không rụt rè
như khi còn nhỏ. Hiện nay nàng nói chuyện không cứng không mềm, văn
tĩnh lại biết lễ, đích thực làm cho hắn thích.
Hoàng Tước Nhi thấy người Lâm gia đều tới, lại cảm nhận được ánh mắt
sáng quắc của Hạ Sinh, liền ngượng ngùng đứng lên, nói qua với Đỗ Quyên
rồi vội tránh vào phòng trong.
Ánh mắt Hạ Sinh đuổi theo bóng lưng nàng, hết sức tiếc nuối, bởi vì hắn
muốn hỏi nàng lúc đối mặt với Hoàng lão cha có sợ hãi hay không; còn có
tương lai của bọn họ, hắn thật muốn nói...
Về phần Lâm Xuân và Cửu Nhi thì nhìn Đỗ Quyên cười.
Bởi vì, trận này do bọn họ lên kế hoạch và chỉ huy, kế sách thật sự thành
công!
Về điểm ấy, Đỗ Quyên cũng thấy cao hứng, để học sinh tự mình tham dự,
càng tăng thêm lịch duyệt và kiến thức của bọn họ.
Các trưởng bối phân chỗ ngồi xuống. Lâm lý chính uống ngụm trà, mới
nghiêm trang đối với Đỗ Quyên nói: “Ngươi, nha đầu kia, hôm nay quá kỳ
cục! Không nhận gia gia nãi nãi, vậy mà ngươi có thể nói ra?”
Đỗ Quyên nói: “Ta và tỷ tỷ vốn là chết qua nha. Ta chết hai lần.”
Lâm lý chính buồn bực nói: “Đây không phải là không chết sao! Chỉ cần
không chết, ngươi vẫn là cháu gái bọn hắn. Tình cảm ông cháu vẫn chưa
đoạn!”
Hắn và Diêu Kim Quý cùng một khẩu khí.
Cửu Nhi the thé nói “Quỷ a”
Mọi người ầm ầm cười ha hả.
Đông Sinh tiến lên sờ tay Đỗ Quyên, ngửa đầu nói: “Là nóng.”
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Bởi vì có lão nhân nói, trên người quỷ không có hơi ấm, nến đứa trẻ này
muốn thử xem.
Vợ Đại Đầu vội đánh hắn một bàn tay, nói: “Tán dóc cái gì!”
Đỗ Quyên cười làm lành với Lâm lý chính nói: “Lâm gia gia, ta chỉ dùng
lời này để bịt miệng gia gia thôi, không coi là thật. Không nói như vậy, việc
này kéo đến kếo lui cũng kéo không xong.”
Lâm lý chính hừ một tiếng, nói: “Sao ta không hiểu chứ? Ta thấy ngươi
bình thường còn hiếu thuận, bằng không lúc ấy ta đã muốn mắng ngươi. Nói
tới nói lui, sau này các ngươi cũng không thể bất hiếu với gia gia nãi nãi
ngươi, coi chừng bị người trạc cột sống.”
Hắn nhìn về phía Đỗ Quyên, ánh mắt có chút phức tạp và do dự.
Hoàng Lão Thực vội vàng nói: “Vậy sẽ không. Mấy khuê nữ ta hiếu thuận
nhất.”
Đỗ Quyên cũng bảo đảm nói: “Sao có thể chứ. Cha và nương ta sẽ không
cho. Cha ta nổi danh Lão Thực, nhi tử hiếu thuận; nương ta tuy bất hòa với
nãi nãi ta, thích tỏ vẻ mạnh mẽ nhất, dù mình không ăn cũng muốn hiếu kính
cha mẹ chồng. Đều do nãi nãi hồ đồ, không nhìn thấy nương tốt.”
Phùng Thị cảm kích nhìn khuê nữ, trong lòng ê ẩm.
Hôm nay bà bà mắng thật sự khó nghe, còn trước mặt rất nhiều người.
Nhưng trừ bỏ lúc bắt đầu, sau đó nàng không tức giận chút nào.
Vì sao?
Bởi vì nàng thấy hai khuê nữ và Hoàng Lão Thực chọc giận cha mẹ
chồng, nhất là Lão Thực của mình, thế nhưng trước mặt nhiều người như vậy
thà chết cũng không đáp ứng yêu cầu của cha mẹ từ hôn, cũng không đáp ứng
đem Đỗ Quyên hứa cho ngoại sanh. Trong nháy mắt, oán khí ấp ủ bao năm
qua đều tiêu tán.
Hiện tại cả người nàng thoải mái, nhìn chồng và khuê nữ thấy rất hạnh
phúc và thỏa mãn, đối với việc Hoàng Tước Nhi hứa cho Hạ Sinh, trong lòng
cũng không có khó chịu, cảm thấy rất tốt.
Lúc này nếu Hoàng Lão Thực muốn nàng cúi đầu bồi tội trước cha mẹ
chồng, nàng cũng nguyện ý cho hắn mặt mũi này.
Lâm lý chính khuyên vài câu, sau đó hỏi tới việc hôn nhân của Hạ Sinh và
Hoàng Tước Nhi.
Các nam nhân liền thương nghị.
Việc này không cần Đỗ Quyên quan tâm, ngay cả Phùng Thị cũng không
xen mồm.
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Nàng muốn giữ mọi người ở lại ăn cơm trưa, kéo vợ Đại Đầu đi phòng
bếp hỗ trợ.
Vợ Đại Đầu vội vàng nói không được, phải nên tới Lâm gia ăn mới đúng.
Lâm lý chính vội vàng ngăn cản nói: “Đừng làm. Hôm nay người Lâm gia
không thể ở đây ăn cơm. Vợ chồng Đại Đầu cũng đừng gọi bọn họ qua ăn.
Việc này nên để qua vài ngày cho nguội bớt. Nóng nảy quá không là đánh
vào mặt cha mẹ chồng ngươi sao!”
Phùng Thị nghĩ thấy cũng đúng. Vừa làm cho cha mẹ chồng giận dữ ra về,
mặt khác lại nồng nhiệt ăn cơm nghị thân với Lâm gia, đúng là đánh vào mặt
cha mẹ chồng, truyền đi không dễ nghe.
Nhậm Tam Hòa gật đầu, cũng nói lời này có lý.
Lâm Đại Đầu ha ha cười nói: “Đệ muội không vội. Chờ mấy ngày nữa đặt
sính lễ, còn sợ chúng ta không ăn chung sao. Ta chọn mùng 2 tháng 2 đi.
Mùng 2 tháng 2, Long Sĩ Đầu, rất tốt!”
Hoàng Lão Thực hỏi ý Phùng thị trước, đáp ứng, liền quyết định mùng 2
tháng 2 làm lễ.
Nói định xong, người Lâm gia và Lâm lý chính đều rời đi.
Vợ chồng Nhậm Tam Hòa không ở nhà nhiều ngày, trong nhà có rất nhiều
chuyện cần phải làm, bởi vậy cũng cáo từ, nói buổi tối sẽ tới dùng cơm.
Bọn người đi xong, Đỗ Quyên nghe trong phòng truyền ra tiếng kêu yếu
ớt của Hoàng Ly: “Nhị tỷ tỷ”. nàng vội vàng xoay người chạy vào.
Hoàng Lão Thực và Phùng Thị cho rằng Hoàng Ly làm sao, cũng theo
vào.
Chỉ thấy Hoàng Tước Nhi và Đỗ Quyên ngồi ở mép giường dỗ dành tiểu
muội, cuống quít liền hỏi “Làm sao?”
Kỳ thật Hoàng Ly không có gì. Bởi vì lần này lập công, bé gái có chút
kiêu ngạo, đang bệnh nhưng thập phần hưởng thụ 2 tỷ tỷ sủng ái và chiếu cố,
không có việc gì cũng ẻo lả hô một tiếng “Đại tỷ” “Nhị tỷ”, muốn cái này,
muốn cái kia, nghe các nàng ôn nhu dỗ mình, thay đổi kiểu chơi với mình,
cảm giác đó thật tốt ghê gớm.
Lúc trước gia gia nãi nãi nháo tới cửa tới, nàng biết không ai lo lắng cho
nàng, rất thấu hiểu một mình nằm. Đợi người vừa đi là bắt đầu kêu réo,
không chỉ có đại tỷ, còn phải luôn kêu nhị tỷ.
Thấy cha mẹ hỏi, Đỗ Quyên trấn an nói: “Không sao. Cũng không sốt.”
Phùng Thị không yên lòng, kêu Đỗ Quyên tránh ra, tự mình ngồi lên
giường, đưa tay sờ trán Hoàng Ly.
Hoàng Lão Thực đứng bên cạnh khẩn trương hỏi: “Còn sốt không?”
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Tựa hồ cảm thấy xúc cảm không ổn, Phùng Thị không lên tiếng, lại chồm
người qua, dùng miệng chạm vào trán Hoàng Ly, vì cảm giác đôi môi với
thân nhiệt nóng lạnh tốt hơn, sau đó mới trả lời: “Không sốt.”
Tuy nói như vậy, bàn tay lại giúp Hoàng Ly kéo góc chăn, rồi ôn nhu nói:
“Vẫn không thể đứng lên đâu. Bên ngoài gió lớn, dưỡng thêm một ngày. Kêu
tỷ tỷ ngươi bồi ngươi kể chuyện xưa nghe, nương đi nấu món ngon cho ngươi
ăn. Muốn ăn cái gì?”
Nương ôn nhu như vậy thật hiếm thấy. Hoàng Ly quả thực hạnh phúc chết
được.
Nàng nhìn Phùng thị, nhỏ giọng nói: “Không muốn ăn gì hết.”
Bộ dáng yếu ớt, tựa hồ còn suy yếu hơn tối hôm qua.
Lão Thực cha nghe xong nóng nảy, vội nói: “Không ăn làm sao khoẻ lên
được? Con gái, mẹ ngươi từ nhà bà ngoại mang về rất nhiều thứ ngon, buổi
trưa làm cho ngươi ăn. Xem ngươi kìa, gầy quá!” Bộ dáng thật đau lòng.
Ánh mắt Hoàng Ly sang hẳn lên, ngoan ngoãn gật đầu đáp: “Ừ.”
Lúc này cũng không nói không muốn ăn.
Đỗ Quyên và Hoàng Tước Nhi thấy rõ ràng tiểu tâm tư của nàng, nhìn
nhau nhịn cười. Bởi vì thương tiếc nàng bị bệnh nên không chọc thủng, mặc
cho nàng làm nũng đi.
Phùng Thị nói: “Bà ngoại ngươi cho rất nhiều thịt khô, còn có hai con vịt
hun khói. Buổi trưa nương hầm một con vịt, dùng củ cải hầm...”
Đỗ Quyên vội vàng nói: “Hoàng Ly còn chưa khỏi mà, sao có thể ăn
nhiều dầu mỡ được. Nương, đừng naua loạn! Không phải còn có màn thầu
sao, liền nấu một nồi cây dầu sở, lót dạ thì ăn màn thầu.”
Rồi quay sang Hoàng Ly dỗ dành, nói: “Ngươi phải nghe lời ăn kiêng,
bệnh mới mau khỏi. Bằng không thấy món ăn mà không thể ăn, còn khổ
hơn!”
Hoàng Ly vội gật đầu, cũng cảm thấy không thể bị bệnh tiếp, phải mau
khoẻ.
Đỗ Quyên lại nói: “Đại mợ ngâm củ tỏi vào củ nghệ rất khai vị, ngươi ăn
còn muốn ăn thêm đó. Cây dầu sở cũng là món mới của ta, không giống cháo
gạo và cháo bột ngô. Ta nghĩ ngâm thêm nấm cho vào để thêm vị.”
Hoàng Ly kìm lòng không nổi nuốt nước miếng, cũng không giả bộ yếu ớt
nữa, lớn tiếng nói với Phùng Thị: “Muốn ăn cây dầu sở.”
Hoàng Lão Thực đáp ứng trước tiên, “Nấu, nấu cây dầu sở.”
Nói xong mới nhớ tới, hỏi Đỗ Quyên: “Cây dầu sở là cái gì?”
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Phùng Thị trợn trắng mắt nhìn hắn, nói: “Hỏi nhiều như vậy làm chi? Đợi
lúc ăn thì biết.”
Rồi quay sang Hoàng Tước Nhi và Đỗ Quyên nói: “Tước Nhi lo việc gia
đình vài ngày, Đỗ Quyên cũng đi mệt, hai ngươi ở lại đây bồi Hoàng Ly và
thu thập đồ màng về. Nương đi nấu cơm.”
An bài xong nàng mới xoay người đi ra ngoài.
Đỗ Quyên vội nói: “Cha, ngươi đi giúp nương nhóm lửa.”
Hoàng Lão Thực lập tức đáp ứng, nhanh chóng vui vẻ đi theo ra ngoài.
Phùng Thị đi ở phía trước, không tự chủ mím môi cười.
Nàng biết Đỗ Quyên sẽ phân phó cha nàng đi phụ mình. Khuê nữ thật
đúng là tri kỷ.
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Chương 160
Nơi Trút Giận

 

T

ỷ muội Đỗ Quyên ở trong phòng. Trên giường La Hán và trên bàn tròn

chất đầy đồ đạc, ngay cả cái bàn dài bên cửa sổ cũng chất đầy, có đồ ăn đồ
dùng. Nàng và Hoàng Tước Nhi đang chỉnh lý sắp đặt.
Đỗ Quyên đi ra ngoài một hồi, giây lát sau cầm vào 2 cái bát nhỏ đi vào.
Nàng lấy chút đồ ăn từ trong 2 cái vại sành, rồi nhìn ra sau tấm bình
phong, bưng bát đi vào, “Hoàng Ly, cho ngươi nếm thử gừng và tỏi ngâm
nhà bà ngoại làm, rất đã miệng.”
Miệng người bệnh thường không có vị, nên nàng nói như vậy.
Hoàng Ly quyệt miệng nói: “Tỏi thối!”
Nhị tỷ thường ép nàng ăn lá tỏi, hoặc là xào rau bỏ tỏi vào. Nàng ghét
nhất.
Đỗ Quyên dỗ dành: “Ngoan, mùa xuân tới rồi, ăn nhiều tỏi sẽ không sinh
bệnh.”
Nàng gắp một miếng màu vàng nhạt đưa đến bên miệng muội muội, dụ
dỗ: “Ngươi ăn thử xem, nếu không thích, ta không ép ngươi ăn.”
Hoàng Ly liền há mồm ăn.
Đỗ Quyên lại gắp một tép tỏi màu trắng sữa đút cho nàng.
Hoàng Ly cũng nhai, quả nhiên đặc biệt ngon miệng, vừa non vừa dòn còn
có vì ngọt, không giống như tỏi cay độc gay mũi thường ăn.
Miệng bé gái đầy món mới, chợt thấy bụng trống không rất đói, các loại
mỹ thực trước mắt bay loạn, liền khẩn cầu: “Nhị tỷ, cho ta ăn thêm một
miếng.”
Đỗ Quyên cười nói: “Khai vị phải không? Ta không có lừa gạt ngươi chứ.
Nếu ăn không ngon, ta phí công sức mang về làm cái gì? Tiểu di đều nói ta
đó.”
Hoàng Tước Nhi ở bên ngoài cười nói: “Ngươi phí cống sức gì chứ? Là
con lừa lao lực thì có!”
Đỗ Quyên nhịn cười không được.
Đang nói chuyện, Phùng Thị và Hoàng Lão Thực đi vào .
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Phùng Thị đi đến trước giường nói với Hoàng Ly: “Dưa muối ăn nhiều
bụng khó chịu. Nương nấu cơm xong rồi, lát nữa uống cây dầu sở, ăn màn
thầu xong lại ăn thêm mấy thứ kia.”
Đỗ Quyên xoay người đặt bát lên cái tủ thấp đầu giường, rót một ly nước
ấm, đỡ Hoàng Ly dạy uống, vừa dỗ nàng nói: “Nương nói đúng. Đã đến lúc
ăn trưa. Ngươi chịu khó nhịn một chút, đợi hết bệnh rồi ăn cái gì cũng được.”
Hoàng Ly hết cách, đành chịu đựng.
Gian ngoài, Hoàng Lão Thực nhìn một đống vải bông và vải trơn trên
giường La Hán, trên bàn bày các loại điểm tâm, trà quả và món lót dạ, dưới
đất để cá muối thịt khô, gà vịt sấy khô, mừng rỡ mặt mày hớn hở.
Hắn chỉ vào một vò sứ đã mở ra kỳ quái hỏi: “Sao còn mang gừng ngâm
về? Chúng ta cũng có cái này mà.”
Phùng Thị nói tiếp: “Còn không phải là Đỗ Quyên cách nồi cơm hương,
ăn đồ nhà bà ngoại cái gì cũng nói ngon. Lúc đi, bà ngoại và đại mợ xách bốn
năm vại cho nàng, làm chúng ta mang về rất mệt.”
Đỗ Quyên nghe xong không tiện nói gì.
Quả thật đại mợ Đỗ thị làm đồ ăn thật sự rất ngon. Có những món dưa
muối cách làm không khác gì, nhưng hương vị lại không giống với. Đỗ
Quyên phải nghiên cứu thôi.
Nàng cảm thấy, nấu ăn là một loại hình nghệ thuật. Chỉ cần dụng tâm, mỗi
người đều có thể tạo nên phong cách độc đáo riêng của mình, người khác bắt
chước không được.
Vì Phùng Thị muốn dỗ Hoàng Ly nên mở ra một bao điểm tâm.
Một mùi hương lan ra, Đỗ Quyên vội vàng dùng đũa gắp một miếng nhỏ
đưa đến bên miệng Lão Thực cha, cười nói: “Cha nếm thử cái này, bánh hoa
hồng.”
Hoàng Lão Thực cao hứng há mồm ăn, không kịp nuốt hết đã hàm hồ nói:
“Đỗ Quyên, đưa 2 bao điểm tâm này cho gia gia nãi nãi ngươi ăn đi.”
Trong phòng liền quỷ dị an tĩnh lại.
Tay Phùng Thị ngưng lại một chút, ngẩng đầu nói với Đỗ Quyên: “Lấy
mấy bao đưa đi đi.”
Thật ra nàng đã chuẩn bị cho cha mẹ chồng một phần.
Đỗ Quyên gật đầu nói: “Tốt.”
Sau đó Hoàng Lão Thực mới giác phát hiện vẻ mặt mẹ con các nàngcó
chút không đúng, mới nhớ tới trò khôi hài vừa rồi, Đỗ Quyên và Tước Nhi
còn nói không nhận gia gia nãi nãi, hắn liền xấu hổ do dự, không biết tỷ muội
các nàng có tức giận hay không.
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Hắn không biết giải thích với khuê nữ như thế nào, đành cười làm lành đối
với Đỗ Quyên nói: “Cái kia... Đỗ Quyên, cha không ăn. Đem phần của cha
tặng cho gia gia nãi nãi ngươi ăn.”
Đỗ Quyên và Hoàng Tước Nhi nghe xong đều cười.
Lão Thực cha là khờ hay là học xấu?
Hắn nói lấy phần của hắn đưa cho gia gia nãi nãi. Chẳng lẽ lúc tỷ muội
các nàng ăn có thể làm để hắn ở một bên nhìn.
Đỗ Quyên liếc nhìn Lão Thực cha, nói: “Cha, ta chưa nói là không đưa!”
Đỗ Quyên cầm 2 bao điểm tâm, nghĩ nghĩ lại cầm một xấp vải bông màu
xanh thẫm và một khối màu tro lên, dùng kéo cắt 5 thước ra, lại dùng một tờ
giấy vàng thô gói lại, dùng dây thừng buộc lại, chuẩn bị sau trưa cơm sẽ đưa
đi.
Lão Thực cha nhìn thập phần vui vẻ.
Người một nhà đang bận rộn, chợt nghe bên ngoài có người kêu “Ca.”
Là Hoàng lão Nhị.
Hoàng Lão Thực vội đáp lời đi ra ngoài, “Lão nhị.”
Hoàng lão Nhị sầm mặt nói: “Lúc trước cha bị bệnh chưa khoẻ lại, hôm
nay khuê nữ ngươi làm tức giận thêm một trận, bệnh nặng thêm, không
xuống giường được. Nương cũng sinh khí, kêu đại tẩu qua hầu hạ vài ngày.
Một mình nương Tiểu Bảo không làm xuể.”
Nói xong không đợi Hoàng Lão Thực đáp lời, xoay người rời đi.
Hoàng Lão Thực ngưng một hồi, mới đi vào nói với Phùng thị.
Đỗ Quyên các nàng đã nghe được, trong lòng sáng như gương: gia gia nãi
nãi không có cách xả giận, tìm biện pháp tra tấn nương.
Đỗ Quyên lập tức nói: “Lát nữa ta đi.”
Phùng Thị chần chờ một chút mới nói: “Không phải ngươi không nhận
bọn họ sao? Đi sẽ bị mắng, nói không chừng còn bị đánh. Hay để ta đi thôi.
Kêu ta đi, nếu ta không đi, nãi nãi ngươi càng có cớ mắng ta bất hiếu.”
Hoàng Tước Nhi cũng lo lắng nhìn Đỗ Quyên, nói “Nếu không ta để ta
đi.”
Đỗ Quyên nói: “Nương ngàn vạn lần đừng đi. Tỷ cũng không cần đi. Ta
biết làm thế nào.”
Hoàng Lão Thực vội nói: “Ta và Đỗ Quyên cùng đi.”
Đỗ Quyên gật đầu nói: “Được, ta và cha đi.”
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Phùng Thị thấy nàng kiên quyết, cho rằng lại có chủ ý gì khác, nên đẻ cho
nàng đi thử xem.
Nói xong, Đỗ Quyên lập tức cầm rổ đựng điểm tâm và vải đi.
Phùng Thị vội vàng hỏi: “Không ăn cơm hả?”
Đỗ Quyên cười nói: “Trở về rồi ăn.”, rồi kéo Lão Thực cha đi.
Phùng Thị và Hoàng Tước Nhi nhìn nhau, nghi hoặc không thôi: không
phải nói đi hầu hạ gia gia sao, sao một hồi sẽ về?
Đỗ Quyên và Lão Thực cha cười cười nói nói, đã đến bên kia.
Vào viện, Hoàng đại nương đứng dưới mái hiên chất vấn đại nhi tử: “Vợ
ngươi đâu?”
Hoàng Lão Thực cứng họng không biết trả lời như thế nào.
Đỗ Quyên vội nói đỡ: “Ta đến hầu hạ gia gia.”
Hoàng đại nương nổi trận lôi đình, mắng: “Không phải ngươi đã chết,
không phải là cháu gái ta sao, còn tới làm cái gì? Cút đi!” Lại đưa mắt nhắm
ngay Hoàng Lão Thực, “Ngươi có phải là con ta không? Nếu đúng, cha ngươi
bệnh sắp chết, còn không kêu vợ ngươi mau đến hầu hạ? Con dâu bất hiếu
như vậy, ngươi nên về bỏ nàng đi!”
Hoàng Lão Thực đứng ngốc một chỗ, khỏ xử.
Lẽ ra cha hắn bị bệnh, vợ hắn nên đến phục vụ, nhưng khuê nữ không cho
nương nàng đến, hắn làm thế nào đây?
Đỗ Quyên tiến lên cười nói: “Tuy ta không phải là cháu gái nãi nãi, nhưng
ta vẫn là khuê nữ của cha mẹ ta. Ta thay nương ta đến hầu hạ gia gia cũng
như nhau thôi. Tay nghề nấu cơm của ta tốt hơn nương ta nữa.”
Hoàng đại nương tức giận đến ngã ngửa: nàng là khuê nữ của con trai bà,
nhưng không phải là cháu gái bà, đây đạo lý của nước nào?
Bà tức giận nói: “Không dám để ngươi hầu hạ! Kêu người phụ nữ đó
đến.”
Con dâu cả muốn trốn, không có cửa đâu!
Nàng không có biện pháp với đứa cháu này, còn không quản được con
dâu sao?
Đỗ Quyên không thèm để ý, cười híp mắt đưa điểm tâm và vải cho Hoàng
đại nương, nói: “Nãi nãi, đây là chúng ta mang từ nhà ông ngoài về. Nương ta
hiếu kính gia gia nãi nãi.”
Hoàng đại nương nghe nói lấy từ bên thông gia về, hơn nữa nhìn thấy bao
bọc không lớn, trong lòng càng khí, đoạt lấy ném xuống đất, nói: “Mang về
đi, ta không hiếm lạ! Kêu nương ngươi đến.”
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Đỗ Quyên vội vàng nhặt bao lên, nghĩ thầm là may mà nàng có dự kiến
trước, cẩn thận gói điểm tâm và vải lại, bằng không ném như vậy, vải thì
không sao nhưng điẻm tâm bị nát hết.
Nàng cầm bao lên, nói: “Nãi nãi không cần thì ta cầm về nhà.”
Hoàng đại nương không để ý tới nàng, như cũ thoá mạ đại nhi tử.
Hàng xóm cách vách nghe tiếng mắng, sớm chạy tới nghe.
Mấy ngày nay người trong thôn thật có tư vị. Hoàng gia diễn tuồng lớn,
vừa trình diễn vừa làm ra trò khôi hài, sinh hoạt thôn Thanh Tuyền thật quá
phong phú.
Đỗ Quyên thấy người bu tới, cất cao giọng nói: “Theo đạo lý nương ta nên
đến hầu hạ gia gia. Nhưng mỗi lần gia gia nãi nãi gặp nương ta là phiền lòng,
nếu không phản đối là há mồm mắng. Nương ta thật muốn tới, đánh mắng là
việc nhỏ, gia gia khí càng thêm khí, vậy làm sao khỏi bệnh được?”
Hoàng đại nương giận dữ nói: “Dám trù ẻo gia gia ngươi? Kêu phụ nữ
đáng chết kia đến!”
Phùng Thị không chịu đến, bà càng phải bức nàng đến.
Không đến, chính là bất hiếu. Đến, bà có thể chỉnh nàng!
Đỗ Quyên nghi ngờ nói: “Nãi nãi tình nguyện sinh khí cũng muốn kêu
nương ta đến, chẳng lẽ kêu nàng đến để xả giận? Mắng một trận, lại kêu
người tra tấn nàng, đem mối hận cha ta không chịu từ hôn hắt lên đầu nàng,
dù sao cũng không ai nhìn thấy, có phải không? Bằng không, bình thường
chán ghét nương ta không muốn gặp mặt nàng, sao lúc này một mức muốn
gặp nàng?”
Hoàng đại nương nhất thời cứng họng, đã không thể dùng từ thẹn quá
thành giận để hình dung.
Bà hận nhất Đỗ Quyên ở điểm ấy: mặc kệ lòng ngươi nghĩ cái gì, nàng
cũng dám nói ra trước mặt người ta, giống như lột hết xiêm y của bà ra vậy.
Trên đời này không có gì nàng không dám nói!
Bên ngoài đám phụ nữ cười trộm, sôi nổi nghị luận.
“Vậy không phải là muốn lên mặt xả giận vào con dâu sao?”
“Xả giận xong, không chừng Hoàng lão hán hết bệnh.”
“Nhưng nương Tước Nhi sẽ bị bệnh. Nàng không chịu nổi cha mẹ chồng
mắng đâu.”
“Chịu không nổi cũng phải chịu. Chúng ta làm vợ người ta đều là như
vậy. Đều do khuê nữ nàng gây họa, nàng là nương không dạy được khuê nữ.
Đỗ Quyên mới bây lớn, đẫ chọc tức gia gia nãi nãi đến sinh bệnh, trưởng
thành còn tới mức nào nữa?”
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Mọi người nghe thấy lời này không đúng, quay đầu nhìn lại, thì ra là
nương Hòe Hoa.
Có người tán đồng, có người phản bác, thảo luận càng thêm nhiệt tình.
Trong sân, Hoàng lão Nhị và Phượng Cô từ nhà chính đi ra, đứng dưới
mái hiên.
Hoàng lão Nhị nói với Hoàng Lão Thực: “Ca, ngươi thật muốn tức chết
cha và nương?”
Hoàng Lão Thực lắp bắp nói: “Lão nhị, ta.. không phải là...”
Không phải cái gì, hắn cũng nói không nên lời.
Phượng Cô cũng cao giọng với Đỗ Quyên, kì thực là nói với người bu
ngoài cửa: “Đỗ Quyên, ngươi đừng nghĩ nhiều. Gia gia ngươi bị bệnh, ta và
Đại Nữu không giúp được, kêu mẹ ngươi đến giúp một tay, không có ý tứ
khác.”
Đỗ Quyên khẽ cười một tiếng, hỏi: “Tiểu thúc tiểu thẩm rốt cuộc là gia gia
khoẻ mạnh hay là muốn mạng của lão nhân gia hắn vậy?”
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Đập Nát Nhừ

 

H

oàng lão Nhị quát: “Đỗ Quyên, ngươi làm sao nói chuyện?”

Đỗ Quyên nói: “Gia gia bị bệnh, tiểu thúc tiểu thẩm hẳn nên khuyên hắn
nguôi giận, tĩnh tâm dưỡng bệnh mới đúng, sao còn ngại nháo không đủ, còn
muốn kêu nương ta đến, lấy nương ta làm nơi trút giận. Nương ta không được
tốt, gia gia khẳng định cũng sẽ tức giận đến bệnh càng nặng. Có phải là tiểu
thúc và tiểu thẩm cố ý kêu nương ta đên chọc giận gia gia, để gia gia giận quá
mất đi, các ngươi nhẹ nhàng gán tội danh bất hiếu cho nương ta. Vì cái này,
ngay cả mạng của gia gia các ngươi cũng không để ý?”
Hoàng lão Nhị liên thanh la rầy nàng “Nói bừa”, trong lòng lại lo lắng.
Phượng Cô cũng cau mày nói: “Đỗ Quyên, ngươi còn nhỏ đừng nói bậy”
Đỗ Quyên nói: “Ta nói như thế nào? Bệnh tình của gia gia, các ngươi
không biết sao? Trong sách nói bệnh nhân nên giải sầu dưỡng bệnh, ta sợ gia
gia thấy nương ta càng sinh khí, mới đại diện cho nàng đến.”
Hoàng Lão Thực có lý do này, vội vàng nói: “Đúng vậy, đúng vậy! Cha
nhìn thấy ta cũng khí, tức giận muốn đánh ta, ta cũng không dám đến.”
Hắn thật không dám đến.
Hoàng lão Nhị và Phượng Cô do dự nhưng không chịu nhả ra.
Khúc mắc của Hoàng lão cha là việc hôn nhân của Hoàng Tước Nhi và Đỗ
Quyên. Chỉ cần một ngày Hoàng Tước Nhi không từ hôn, Đỗ Quyên không
định thân theo ý hắn, cơn giận này không có khả năng tiêu tan. Kêu Phùng
Thị tới làm cho nàng cúi đầu, khuyên Hoàng Lão Thực từ hôn, hoặc là Đỗ
Quyên và Diêu Kim Quý định thân, mới có thể làm cho lão gia tử nguôi giận.
Bởi vậy hai người nói Đỗ Quyên làm cho gia gia tức giận đến như vậy,
hắn không muốn thấy nàng.
Hoàng đại nương càng không nghe lọt tai bất kỳ điều gì, khăng khăng cho
rằng Đỗ Quyên qua loa tắc trách nàng, mắng “Kêu nương thối tha chó má của
ngươi đến, không ngờ còn bày ra nhiều lý lẽ! Mẹ ngươi không đến gia gia
ngươi mới không hết giận đó.”, bà một hai buộc đại nhi tử gọi vợ đến.
Đỗ Quyên nói: “Nãi nãi tội gì tìm việc? Nháo lớn làm cho gia gia thêm
bệnh không nói, lấy nương ta xả giận, đem nương ta lâm vào nguy hiểm, ông
ngoại ta lại đến náo loạn.”
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Tuy Hoàng đại nương lắm mồm yêu nói nhảm, lại là ngươì nhát gan.
Nàng biết rõ Đỗ Quyên nói lời thật, bởi vì thân mình Phùng Thị không
được tốt, từng xỉu vì tức vài lần. Nếu xảy ra chuyện, Phùng Trường Thuận sẽ
không bỏ qua bọn họ.
Trong lòng do dự, khí thế mắng chửi cũng yếu đi.
Nàng nhát gan, Hoàng lão cha lại là người ngu muội ngoan cố, tính tình
quật cường.
Hắn ở trong phòng nghe thanh âm bên ngoài, tính nóng sớm khởi phát, thề
muốn làm cho con dâu cả cúi đầu trước hắn, muốn cả nhà đại nhi tử cũng
phải cúi đầu, nên ra lệnh cho Hoàng Chiêu Đệ đang ngồi bên giường chăm
sóc hắn đi ra ngoài truyền lời của hắn.
Hoàng Chiêu Đệ nhìn thấy Đỗ Quyên còn có chút chột dạ, khó chịu không
được tự nhiên, bởi vậy chỉ nói với Hoàng đại nương.
Đỗ Quyên làm như không nghe thấy, mặc kệ nàng.
Nhưng Diêu Kim Quý nghe thấy thanh âm của Đỗ Quyên, tâm ngứa, nhịn
không được đi ra chất vấn: “Biểu muội đã nói những lời này, vậy thì vì sao
không tuân theo an bài của trưởng bối, đáp ứng chuyện định thân? Khi đó
chẳng phải là ông ngoại cũng được trút giận, đại mợ cũng không cần bị khinh
bỉ?”
Khi đó bản cô nương sẽ bị khinh bỉ!
Đỗ Quyên cố nhịn xúc động muốn đánh hắn xuống, nũng nịu nói với
Hoàng Lão Thực: “Cha, trong mắt đứa cháu này thật không có cậu. Đối với
chuyện Hoàng gia ta khoa tay múa chân không nói, còn buộc cha làm chuyện
bất nhân bất nghĩa. Hắn muốn ép chết khuê nữ của cha đó. Cha là cậu, nên
quản giáo hắn!”
Hoàng Lão Thực cũng bị chọc tức, cảm thấy đứa cháu này không phải tốt
lành gì.
Người thành thật cũng biết cáu gắt. Đối mặt với Hoàng lão cha và Hoàng
đại nương, hắn không dám nổi giận, đối mặt với Hoàng lão Nhị và em dâu
hắn không biết bác bỏ thế nào, nhưng đối mặt với cháu hắn hoàn toàn không
có gánh nặng trong lòng, huống hồ tiểu tử này dám ngủ trên giường khuê nữ
hắn không nói, còn khi dễ khuê nữ bảo bối hắn lần nữa, phạm vào tối kỵ của
hắn.
Bởi vậy, Đỗ Quyên vừa dứt lời, Lão Thực cha liền khom lưng tháo một
chiếc giầy ném về phía Diêu Kim Quý.
Diêu Kim Quý được người nhà nuông chiều lớn lên, chưa từng thấy qua
người đánh người, sững người không biết né tránh, bị trúng chiếc giày, hắn
hét to chạy trối chết.
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Hoàng Lão Thực theo đuổi không bỏ, miệng còn mắng “Ta cho ngươi
không học giỏi! Ta cho ngươi khi dễ muội muội của ngươi!”
Hai người đuổi bắt trong sân.
Diêu Kim Quý cảm thấy oan khuất chết được, đến cùng là ai khi dễ ai
nha!
Hắn rất ít làm việc, làm sao chạy kịp người cậu làm việc quanh năm, bởi
vậy bị Hoàng Lão Thực đuổi kịp đập cho mấy đế giày.
Hoàng đại nương và Hoàng Chiêu Đệ đồng thời thét chói tai.
Hoàng đại nương giận nhi tử, đứa con trước nay không đánh người, bây
giờ lại đuổi đánh cháu mình. Hoàng Chiêu Đệ bình thường không nỡ chạm
vào ngón tay của con trai, thấy đệ đệ dùng giày đánh hắn, vừa đau lòng vừa
thương tâm, khóc nói không mặt mũi ở lại nhà mẹ đẻ nữa.
Hoàng lão Nhị bước lên giữ chặt đại ca.
Hoàng đại nương xông tới đánh lên đầu đại nhi tử vài cái.
Đỗ Quyên liền nói tiểu thúc và tỷ tỷ đã xuất giá hùa nhau khi dễ Lão
Thực. Cha không bằng một khuê nữ đã xuất giá.
Sắc mặt Hoàng Lão Thực càng khó chịu, trừng Diêu Kim Quý như muốn
ăn thịt người.
Hoàng Tiểu Bảo trở về, nhìn thấy trong viện lại hò hét ầm ĩ, bên ngoài còn
có rất nhiều người vây xem náo nhiệt. Hỏi ra mới biết là vì kêu đại bá nương
đến hầu hạ gia gia, thật ứng với phỏng đoán lúc trước của hắn.
Hắn giận không kềm được, đi vào không thèm để ý mặt mũi cha mẹ nói:
“Ta đã nói mà các ngươi không nghe. Nháo! Chỉ biết nháo! Ta không cần
cuộc sống này!”
Nói xong giận dữ vào phòng.
Hoàng đại nương chửi bậy không ngừng nghỉ, Đỗ Quyên nghe thấy thật
phiền lòng, mặt lạnh nói: “Các ngươi cảm thấy nương ta đến hầu hạ là đối với
bệnh của gia gia tốt, ta về nhà kêu nương ta đến.”
Nói xong xoay người rời đi.
Đi đến cửa viện, có kẻ lắm mồm hỏi: “Đỗ Quyên đang cầm cái gì?”
Đỗ Quyên cố cười nói: “Là 2 bao điểm tâm và hai khúc vải. Lấy đến đưa
cho nãi nãi ta nhưng ghét bỏ không cần, nổi giận quăng xuống đất. Ta đành
phải cầm về nhà.”
Mọi người nghe xong tiếc hận không thôi, nhìn Hoàng đại nương thẳng
lắc đầu.
Trong sân, Hoàng đại nương tức gần chết.
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Nàng căn bản không biết trong túi kia còn có hai khối vải dệt!
Đỗ Quyên về nhà sau, tường thuật lại cho Phùng Thị nghe. Phùng Thị liền
tới hầu hạ công công.
Hoàng Lão Thực cũng ở lại, cùng vợ ở bên cha mẹ tận hiếu.
Phùng Thị bị an bài bưng trà dâng nước, giặt giũ nấu cơm, bao hết toàn bộ
việc.
Nàng vùi đầu làm việc, đối với việc Hoàng đại nương chỉ cây dâu mắng
cây hòe mắt điếc tai ngơ.
Hoàng lão cha nhìn đến bóng dáng của nàng trước mắt hoảng hốt, quả
nhiên hỏa khí chỉ tăng mà không giảm, nhìn nàng mắt tràn đầy hận ý, một
lòng tìm cơ hội phát tác.
Oán khí tồn đọng bao nhiêu năm qua căn bản không cho hắn chờ được cớ
thích hợp. Uy nghiêm trưởng bối càng cho hắn thêm dũng khí vô tận. Phùng
Thị bưng tới một chén canh gà thỉnh hắn uống thì hắn cầm bát kêu nóng,
mắng Phùng Thị muốn bỏng chết hắn, đem bát canh gà đập vào Phùng Thị.
Phùng Thị không tránh không né, cứ như vậy hứng nguyên chén canh gà.
Mặc dù canh gà nóng, nhiệt độ không đến mức làm phỏng ngươi, nhưng
bát nện vào đầu nàng, tạo ra vết thương vên thái dương, canh gà dính đầy đầu
chảy xuống than. Nàng liền thẳng tắp ngã xuống.
Hoàng đại nương hoảng sợ, vội lớn tiếng kêu người.
Vừa vặn Đỗ Quyên không yên lòng nương, ăn cơm vong vội cùng Hoàng
Tước Nhi lại đây thăm, vừa lúc gặp một màn này.
Chỉ thấy trên đỉnh đầu Phùng Thị là miếng gan gà, trên mặt có mấy khúc
ruột gà hoà cùng máu tươi chảy xuống, đâm vào hai mắt nàng đau đớn, nước
mắt không nhịn được chảy xuống, trong lòng hoảng hốt, liều lĩnh kêu lớn lên
“Giết người ! Giết người “
Đẩy Hoàng Tước Nhi ra, vừa khóc vừa kêu chạy ra làm Hoàng đại nương
ở phía sau kinh hoảng quát to, Phượng Cô cũng từ phòng bếp đi ra chặn
người lại. Nàng căn bản không ngừng bước.
Nàng vạn vạn lần không nghĩ tới, gia gia không nhịn nổi một hồi. Nương
vừa tới đã phát tác ngay, còn động thủ. Trước đây tuy gia gia nãi nãi không
vừa mắt nương nhưng không động thủ a! Nếu biết sẽ như vậy, nàng liều chết
cũng sẽ không để Phùng Thị tới đây, mặc kệ người khác nói như thế nào.
Trong lòng hối hận đồng thời phẫn nộ cực điểm.
Đỗ Quyên thê lương cất tiếng khóc, đầu tiên kinh động Lý gia cách vách.
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Lý lão hán, Lý bà mụ và con dâu hoảng hốt chạy tới, gặp Đỗ Quyên từ
trong Hoàng gia viện chạy đến, vội vàng kéo lại, run rẩy hỏi: “Đỗ Quyên. Ai
giết người? Giết ai?”
Đỗ Quyên khóc nói: “Lý nãi nãi, đi xem một chút đi, gia gia ta đánh chết
nương ta.”
Mọi người kinh hãi bất chấp tị hiềm, như ong vỡ tổ chen vào sân Hoàng
gia.
Đi theo là những người khác...
Hai chữ “giết người” không khác gì sẩm giữa trời quang, nổ trong cổ thôn,
kinh động những con người thuần phác nhàn nhã ở sơn thôn.
Đỗ Quyên thấy mọi người đều tới, không sợ gia gia nãi nãi dùng thủ đoạn,
vừa kêu khóc, chạy về nhà.
Về đến nhà, nàng vừa khóc vừa kể lại chuyện vừa rồi cho Phùng Minh
Anh đang trông coi Hoàng Ly.
Nhất thời mặt Phùng Minh Anh đầy sát khí, xắn tay áo, trở về kêu Nhậm
Tam Hòa. Hai người vội vàng chạy tới nhà cũ Hoàng gia.
Nơi này, Đỗ Quyên dụ Hoàng Ly nói là nàng kêu nương giả vờ giả vịt, kỳ
thật nương không có việc gì, kêu nàng ngoan ngoãn ở nhà đợi, nàng và cha
mẹ đại tỷ một hồi sẽ trở lại.
Chẳng biết tại sao, Hoàng Ly cảm thấy lòng hoảng hốt, miễn cưỡng đáp
ứng.
Đỗ Quyên vội tìm một lọ thuốc trị thương, cầm chút vải bông, lại chạy tới
nhà bà nội.
Đã thấy cửa nhà Hoàng gia chen lấn chật như nêm cối, trong ngoài đều là
người, một đám sắc mặt ngưng trọng thấp giọng nghị luận.
Cũng may mọi người vừa thấy nàng đã tự động nhường đường, bằng
không thật không dễ dàng chen vào.
Sau khi Đỗ Quyên vào cổng, không khỏi ngẩn ngơ.
Chỉ thấy cả nhà bê bối, bàn lớn trong nhà chính chia năm xẻ bảy, lư hương
đồ cúng, khay trà chén trà đẳng toàn bộ bị quét xuống đất, gia gia ở trong
phòng còn truyền đến tiếng kêu la tiếng mắng chửi cùng với tiếng đập đồ
“bang bang thùng thùng”.
Hoàng Chiêu Đệ đang đứng ở cửa phòng khóc, nhìn thấy nàng giống như
thấy cứu tinh, giữ chặt nàng khóc nói: “Đỗ Quyên, mau khuyên nhủ tiểu di và
tiểu dượng ngươi, đừng đập ...”
Đỗ Quyên đẩy tay nàng ra, hỏi: “Nương ta đâu?”
Hoàng Chiêu Đệ: “Mẹ ngươi...”
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Em dâu còn đang hôn mê, nàng sao dám nói!
Phùng Thị đã bị khiêng vào phòng Đại Nữu .
Đỗ Quyên đi tìm. Hoàng Tước Nhi vừa khóc vừa giúp nàng thu thập. Đại
Nữu cũng ở một bên hỗ trợ, Hoàng Lão Thực đỏ hồng mắt, không ngừng chất
vấn, “Sao ngươi không né chứ? Sao ngươi không né chứ?”
Đỗ Quyên nhẹ giọng nói: “Cha, ngươi qua đây, để ta xem xem.”
Hoàng Lão Thực lau nước mắt nhường chỗ.
Đỗ Quyên cẩn thận kiểm tra cho nương một lần, miệng vết thương trên
đầu không ngừng chảy máu. Hai mắt Phùng Thị nhắm nghiền, cũng không
biết đến cùng nàng ra sao có thật bị đập hôn mê không.
Trong lòng quýnh lên, sắc mặt rất không tốt.
Đại Nữu đi ra ngoài cầm một bộ xiêm y của Phượng Cô vào, muốn thay
cho Phùng Thị.
Đỗ Quyên lắc đầu nói: “Không thay bây giờ, đợi về nhà rồi thay. Vết
thương cần rửa sạch, bằng không sẽ nhiễm trùng.”
Đại Nữu đỏ hồng mắt nói: “Đỗ Quyên, Tước Nhi, các ngươi đi khuyên
nhủ tiểu di và tiểu dượng đi. Đừng đập! Nhà này... Đều... Đều...”
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