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Chương 186
Chủ Trì Công Đạo

 

N

hậm Viễn Minh không nhúc nhích, tiếp tục nói: “Đều gây ồn ào, Đỗ

Quyên tỷ tỷ không quản được đâu.”
Một câu mới nói xong, Lâm Xuân đã đi tới trước mặt, là trực tiếp từ trên
cái giá hai trượng cao nhảy xuống.
Tiểu Viễn Minh toét cái miệng nhỏ nhắn cười, rất có hương vị âm mưu
được như ý.
Lập tức, Lâm Xuân nắm Viễn Minh đi đến cách vách.
Cửu Nhi không yên lòng, cũng đi theo.
Tiểu Viễn Minh bị đám người vợ Đại Đầu ngăn cản, hỏi là chuyện gì.
Tiểu Viễn Minh nói: “Là các tỷ tỷ cãi vã. Cãi to lắm, rất hung dữ. Cơm
không có ai nấu, đồ ăn cũng không làm, buổi tối không có cơm ăn đâu. Đều
chỉ vào mặt nhau mắng, đều muốn làm vợ Lâm gia.”
Vẻ mặt hắn thập phần hưng phấn, như đang tuyên bố đại hỉ sự vậy.
Thật hết cách. Ngày trong núi qua thật sự quá bình đạm, không dễ dàng có
chút động tĩnh, hắn có thể không thấy cao hứng sao!
Vợ Đại Đầu nghe xong giật mình, vội vàng bỏ việc trong tay lại chạy về
hướng bên kia. Phùng Thị cũng kích động, sợ khuê nữ nhà mình chịu thiệt,
cũng vội vàng đi theo, những người không liên quan như vợ Đại Mãnh cũng
đi theo.
Đi đến cửa viện Hoàng gia đã thấy Lâm Xuân, Cửu Nhi đứng ở ngoài cửa.
Cảm thấy buồn bực, thăm dò nhìn vào bên trong, chợt nghe thanh âm Đỗ
Quyên: “... Các ngươi cảm thấy ta không hỏi thị phi, chuyên môn làm người
hoà giải?”
Không ai trả lời, nàng tiếp tục nói: “Mọi người thích nghĩ như thế nào là
tự do của mỗi người. Dù ta đứng ra bình phán việc này, nói các ngươi cũng sẽ
không chịu phục, nói như thế nào đều đắc tội với người khác. Nếu không
phải ở tại nhà ta, ta mới lười xuất đầu đó.”
Nàng luôn có một câu nói một câu, Tiểu Phương không quen nên không
thích.
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“Thật muốn nháo lớn, nháo đến trưởng bối ra mặt, nhất định phải làm rõ
thị phi trắng đen, sợ là sẽ không ai tốt cả. Đây không phải là chuyện giết
người phạm pháp, không nhất định phải tranh đúng sai thắng thua. Đây chỉ là
việc nhỏ, tranh thắng cũng không khẳng định được người khen tốt, thua cũng
không khẳng định bị mất mặt. Cho nên ta nói đừng cãi cọ nữa, đợi cơm chiều
làm xong xuôi, ta dạy cho các ngươi làm một kiểu quần áo mới.”
Quế Hương nghe xong hết sức cao hứng, vội hỏi: “Thật hả?”
Lại đi kéo Thanh Hà, ý bảo nàng đừng làm rộn, kết thúc đi.
Tánh tình Thanh Hà nóng nảy, thấy như vậy cũng buông tay, cũng hỏi về
quần áo.
Mọi người đều nhẹ nhàng thở ra, nở nụ cười.
Như Đỗ Quyên nói, nói như thế nào đều đắc tội với người. Nàng nhân cho
khỏi phiền nhưng đắc tội với hai người.
Một là Tiểu Phương, cảm thấy cô cô đem chuyện giao cho tỷ muội Đỗ
Quyên, các nàng không để bụng chút nào, để mặc cho đám con gái nháo, xảy
ra chuyện cũng không quyết định mà sợ đụng chạm người khác. Ba phải, thật
không biết cô cô nhìn trúng điểm nào của nàng.
Người khác chính là Hòe Hoa, cảm thấy đều ba phải khuyên người như
nhau, dựa vào cái gì nàng bị người mắng, Đỗ Quyên lại áp đảo mọi người?
Cũng không thấy Đỗ Quyên nói đạo lý cao thâm gì, thậm chí cũng không
nhắc tới nguyên do sự tình từ đầu đến cuối, sao cứ vậy mà kết thúc?
Trong lòng vạn loại bất bình, khi nhìn thấy Lâm Xuân đi tới thì đồng loạt
phun trào .
Nàng cố gượng cười lấy ra ấn triện hình đầu heo, đưa cho Lâm Xuân nói:
“Xuân Sinh, cái này trả lại cho ngươi, ta không nhận, đỡ phải để người ta
nhìn đoán mò, nói chuyện không lọt tai, liên luỵ ngươi.”
Lâm Xuân nghe xong nhíu mi nhưng không nhận lấy, ánh mắt đảo qua
mặt của đám con gái.
Mặt Tiểu Phương đỏ lên, hận không thể nhào tới xé miệng Hòe Hoa. Đây
không phải là trước mặt mọi người đánh vào mặt nàng sao? Con gái tranh
nhau vài câu, ai sẽ đem việc này nháo đến trước mặt đương sự chứ. Nháo
loạn, Hòe Hoa cũng mất mặt, huống chi cô cô cũng tới rồi, rất nhiều phụ nữ
đều đi vào nữa.
Lúc này nàng mới phát giác được vừa rồi Đỗ Quyên xử lý đúng.
Chẳng những là đám người vợ Đại Đầu, Cửu Nhi và đám thiếu niên cũng
đi vào.
Mặt Thanh Hà cũng không dễ nhìn, cũng cảm thấy mất mặt.
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Đỗ Quyên thở dài, nhà mẹ đẻ tiểu cô ở chung một chỗ, thật là nhiều
chuyện.
Lâm Xuân nhìn một vòng, mới đối với mọi người nói: “Nhà ta xây nhà,
các ngươi đến hỗ trợ, ta rất cảm tạ. Như vậy đi, Đỗ Quyên...”, hắn chuyển
hướng về phía Đỗ Quyên, “Khi rảnh ngươi vẽ một bộ 12 con giáp ra, ta làm
đồ chơi cho các nàng xem như đáp tạ.”
Đám con gái nhất thời lộ vẻ vui mừng.
Đỗ Quyên khổ sở nói: “Ngươi nghĩ cho đẹp, ta chỉ vẽ mấy con thường
thấy, rồng, hổ gì đó ta không biết vẽ.”
Một đứa con gái lấy can đảm nói: “Vậy cũng đừng làm mấy cái này.
Chúng ta không biết chữ, cũng không còn nhỏ, không muốn chơi cái này.”
Lâm Xuân liền hỏi: “Vậy ngươi muốn cái gì?”
Đứa con gái đó thấy hắn nhìn mình, giật mình, đỏ mặt cúi đầu, lắp bắp
không dám nói.
Nàng chỉ nói thôi, cũng không nghĩ tới là muốn cái gì.
Đỗ Quyên giúp mọi người nghĩ kế nói: “Ta thấy là, không bằng các ngươi
để Lâm Xuân giúp các ngươi làm cái hộp trang điểm, thực dụng, lại đẹp, có
thể dùng rất nhiều năm nữa.”
Tiếng nói vừa dứt, hơn phân nửa đám con gái đều nói “Tốt” “Ai”.
Đều lên tiếng, rồi lại nhìn nhau ngượng ngùng rụt cổ, xấu hổ cười.
Lâm Xuân làm hộp trang điểm nhất định là tinh xảo, các nàng đương
nhiên muốn.
Một đứa con gái lớn một chút nói: “Xuân Sinh, ngươi đừng chê cười
chúng ta kiến thức hạn hẹp.”
Lâm Xuân cười nói: “Sẽ không. Các ngươi muốn hộp trang điểm, nếu
muốn tiểu động vật hoạt hình thì nói với Đỗ Quyên. Đợi xây nhà xong, ta sẽ
làm, xong chia cho các ngươi.”
Vợ Đại Đầu nhân cơ hội đi ra, cười nói mấy ngày nay mọi người đều mệt
mỏi, Xuân Sinh làm gì đó cho mọi người là hẳn nên. Thêm một hồi nói đùa
khách khí, một trận khúc mắc được hóa giải.
Nhưng Tiểu Phương và Hòe Hoa càng tức.
Tiểu Phương nghĩ, Đỗ Quyên thật biết lấy lòng người khác, dù sao không
cần nàng ra sức, nàng vui vẻ làm người tốt. Đầu heo nhỏ của Hòe Hoa nàng
đã thấy qua, vừa nhìn là biết đơn giản. Hộp trang điểm phức tạp hơn nhiều,
phí công còn phí vật liệu. Nàng thay nhà cô cô kêu oan, tức chết rồi!
Hòe Hoa phí hết tâm tư mới được Lâm Xuân điêu cái ấn triện đầu heo cho
mình, kết quả Đỗ Quyên chỉ nói một câu là tất cả đám con gái đều được Lâm
www.vuilen.com

1041

Tác Giả: Hương Thôn Nguyên Dã

ĐIỀN DUYÊN

Xuân làm hộp trang điểm, đồ của nàng thành “món đồ chơi nhỏ”, không đáng
giá gì.
Cũng không phải nàng kiến thức hạn hẹp, cảm thấy hộp trang điểm đáng
giá, chỉ là hộp trang điểm đối với con gái mà nói, nó không mang ý nghĩa
bình thường, ấn triện của nàng thật không bằng.
Nàng cảm thấy Đỗ Quyên khinh người quá đáng. Một bụng uỷ khuất
nhưng không dám biểu lộ ra. Không dễ dàng kềm nén nước mắt, nàng cúi đầu
lặng lẽ đi qua một bên nhóm lửa, không còn tâm tư cười đùa nữa.
Nhưng Hoàng Ly luôn nhìn chằm chằm vào nàng, lúc này đột nhiên hỏi:
“Hòe Hoa tỷ tỷ, sao ngươi mất hứng vậy? Không phải ngươi nói, ngươi được
con heo nhỏ, người bên ngoài đỏ mắt nói nhảm sao? Xuân Sinh ca đồng ý
làm hộp trang điểm cho mọi người, ai cũng có, không ai đỏ mắt ngươi, không
chỉ trỏ ngươi nữa, không phải ngươi nên cao hứng sao?”
Mỗi người đều có, sao nàng cao hứng được?
Nhưng lời này, vạn vạn lần Hòe Hoa không dám nói ra.
Nàng cả kinh, mặt không còn chút máu, ngẩng đầu lắp bắp nói: “Không...
Không phải.”
Cái này đắc tội với hầu hết đám con gái.
Bất luận Hòe Hoa phủ nhận thế nào, mọi người đều nhận định nàng muốn
như vậy.
Tuy mọi người còn nhỏ, không hiểu chuyện, nhưng dựa vào trực giác con
gái, ai cũng cảm thấy Hòe Hoa có dụng ý riêng.
Bởi vậy mọi người khinh thường bĩu môi, tâm tư không đen tối mới là lạ
đó! Nàng ước gì Lâm Xuân chỉ làm cho một mình nàng. Hừ, thật buồn cười,
ngay cả Đỗ Quyên còn chưa ăn dấm, còn kêu Lâm Xuân giúp các nàng làm
hộp trang điểm, nàng tính thứ gì, cũng bày đặt ghen tỵ!
Thấy mọi người đều nhìn mình, Hòe Hoa vừa tức vừa gấp, đơn giản
không che dấu, cố cười nói với vợ Đại Đầu: “Ta chỉ cảm thấy Đỗ Quyên nói
rất đúng, cảm thấy thật không có ý nghĩa. Đỗ Quyên mang chúng ta bận trước
bận sau, còn bị người nói không biết tiết kiệm, chỉ biết lợi dụng đồ Lâm gia,
làm như chúng ta lãng phí rất nhiều.”
Nói đến cuối cùng, thanh âm nàng nghẹn ngào, mắt ngấn lệ, cực kỳ ủy
khuất.
Tiểu Phương thấy nàng lôi chuyện lúc trước ra, còn kéo lên đầu Đỗ
Quyên, rõ ràng là cáo trạng nàng, nhất thời kinh sợ không thôi.
Quả nhiên nhắc tới Đỗ Quyên, Lâm Xuân, Cửu Nhi, vợ Đại Đầu, vợ Đại
Mãnh đồng loạt nhìn về phía Hòe Hoa, hỏi: “Xảy ra chuyện gì?” Phùng Thị
càng nghiêm giọng hỏi Đỗ Quyên.
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Thanh Hà còn chưa bình ổn, thấy tình hình này như gãi đúng chỗ ngứa.
Nàng mặc kệ Hòe Hoa có tâm tư gì, liền nắm lấy cơ hội bỏ đá xuống
giếng, nói: “Đúng vậy! Ta nói lấy thịt xào măng tây, Tiểu Phương tỷ liền nói
ta phá, không biết tiết kiệm, còn nói chúng ta lãng phí đồ của nhà tam thúc.
Vì cô cô, nàng bênh vực kẻ yếu, nói tới lui kéo một đống lớn...”
Nàng nói nào là “Tam thúc” lại là “Cô cô”, hai bên thân thích Lâm Xuân
gia đều bày ra. Nếu không phải người ở đây đều là quen thuộc, nghe sẽ bị hồ
đồ.
Bây giờ mọi người mới hiểu được căn nguyên cãi nhau.
Mặt Phùng Thị liền sầm lại.
Khuê nữ nàng bận rộn ra sức còn bị người nói như vậy, nàng đương nhiên
mất hứng.
Vợ Đại Đầu lúng túng, nhìn Phùng Thị áy náy cười.
Nhưng nàng cũng không thể để người chửi nhà cháu gái, sợ Tiểu Phương
chịu không nổi, tẩu tử cũng mất mặt. Giờ nàng mới nhận ra vừa rồi Đỗ
Quyên áp đảo thật đúng, không nên lật ra việc này.
Lâm Xuân nhíu mày, muốn nói điều gì, lại cố kỵ tình cảm họ hàng.
Cửu Nhi không nghĩ nhiều, lớn tiếng nói: “Ai, điều này cũng đáng cãi
nhau sao? Nếu thịt không đủ, gọi Như Gió lên núi tha một con hươu bào trở
về không phải là có rồi.”
Lâm Xuân vội liếc hắn một cái, hắn liền câm miệng.
Mạt Tiểu Phương càng trắng hơn.
Vợ Đại Mãnh nhìn sắc mặt khác nhau của đám thiếu nữ, thiếu chút nữa
bật cười.
Ở phương diện này nàng là nhân tinh, liếc mắt một cái đã hiểu đại khái.
Thấy vợ Đại Đầu xấu hổ, muốn thay nàng xuất đầu, bởi vậy đi lên phía
trước cười nói: “Thanh Hà, Tiểu Phương tỷ tỷ ngươi nói cũng đúng. Bất quá
có chuyện nàng không rõ ràng, ngươi nên nói cho nàng biết. Thịt đồ ăn lương
thực chuyển qua bên đây đều là cố định. Bởi vì các ngươi muốn học nấu
cơm, mới mượn cơ hội này lại đây hỗ trợ. Dù sao nhiều đồ như vậy, tùy các
ngươi làm như thế nào, làm ra cũng là bản lĩnh của các ngươi. Ta thấy Đỗ
Quyên an bài rất tốt, so với chúng ta ngày hôm trước nấu cơm còn tiết kiệm
hơn.”
Thanh Hà mừng rỡ, vỗ tay nói: “Đúng là như vậy! Đại bá nương, không
phải món nào ta cũng xào với thịt, chỉ là tách thịt ra dùng cho những món
khác nhau, vậy sao lại không đúng? Tiểu Phương tỷ liền mắng chúng ta phá
đồ nhà tam thúc.”
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Nàng không buông tha người, bỏ qua chuyện Tiểu Phương không biết nội
tình, nhéo nàng không buông.
Vợ Đại Mãnh trừng mắt cháu mình, nói: “Tiểu Phương tỷ ngươi cũng là
hảo tâm, nói không phải rồi thôi! Còn ồn ào!”
Hòe Hoa lại cố cười nói: “Ta chỉ cùng Lâm cữu mẫu (kêu như Quế Hương
thường kêu) khuyên các nàng, kết quả hai đầu đều đắc tội, đều oán ta, còn
mắng ta một trận, không ai dám lên tiếng.”
Nước mắt rốt cuộc rớt xuống.
Đỗ Quyên thở dài. Hòe Hoa oán cả nàng, trách nàng không ra mặt giúp
nàng.
Nàng cũng lười quản, tùy các nàng đi, kéo Hoàng Tước Nhi vào bếp nấu
ăn.
Bên kia vẫn chờ ăn cơm.
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Chương 187
Nam Nhân Tốt Là Phải Đoạt!

 

Đ

ại mợ Lâm Xuân thấy khuê nữ bị người chèn ép như vậy, mắng: “Nha

đầu chế tiệt, cho ngươi lắm miệng. Cô cô ngươi không ngại tiêu phí, ngươi lo
lắng làm cái gì?”
Tiểu Phương xấu hổ muốn tìm cái lỗ để chui vào, khóc nói: “Ta chỉ nói
một câu, nàng liền không buông tha người. Các ngươi không nghe thấy nàng
mắng ta, nói ta còn chưa vào cửa Lâm gia đã muốn đương gia, còn nói ta
không biết có phúc khí vào cửa được không. Nương, ngươi nói đi, ta có thể
không giận sao?”
Nói xong, bụm mặt khóc chạy ra ngoài.
Tại cửa viện gặp đám người Thu Sinh, càng thêm xấu hổ, vẫn chạy về
Đông sương Lâm gia, ngã xuống giường khóc rống.
Đám người Thu Sinh sắp kết thúc công việc. Bởi nghe nói bên này cãi
nhau, các thiếu niên sao có thể chịu được, tự nhiên muốn đuổi tới xem đến tột
cùng là chuyện gì. Nếu là đám phụ nữ cãi nhau, bọn họ còn có khả năng
không để ý tới. Đám con gái cãi nhau, bọn họ rất hứng thú.
Quả nhiên đến đã nghe tin tức này, đồng loạt nhìn về phía Thu Sinh.
Thu Sinh đen mặt.
Trong viện, đại mợ tức giận đến cả người phát run, trừng chết Thanh Hà.
Vợ Đại Mãnh cũng trầm mặt, trách cứ nhìn Thanh Hà.
Xưa nay Thanh Hà rất sợ đại bá nương, sợ tới mức vội trốn ra sau lưng
Quế Hương.
Ngẫm lại lại không chịu nhận thua, nhô đầu ra kêu lên: “Nàng cũng nói ta,
nàng còn mắng người. Nàng mắng Hòe Hoa si tâm vọng tưởng, còn nói Xuân
Sinh ca ca đã giúp nàng làm đồ chơi, nàng tự thiếp vàng lên mặt mình muốn
gả cho hắn, còn nói nàng không có phúc đó.”
Hòe Hoa nhất thời đỏ mặt, trong lòng không biết là tư vị gì.
Vợ Đại Đầu nghe đến méo miệng, đây là cái gì chứ!
Lâm Xuân giật mình, sụp mí mắt.
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Vợ Đại Mãnh cũng cảm thấy lời này không xuôi tai, không biết giảng hòa
thế nào. Giờ nàng mới hiểu được lời Đỗ Quyên nói lúc nãy: “Gọi trưởng bối
tới, sợ là ai cũng không tốt.” Là sao thế này, trong lòng thầm trách Hòe Hoa
gây chuyện, lúc nãy Đỗ Quyên đã khuyên giải, đám con gái đã không đề cập
tới nữa, nhưng nàng lại nhắc lại.
Nàng liền sầm mặt nói: “Còn nói cái gì nữa! Còn không đi xào rau đi!
Nếu không muốn đến thì đừng tới, ở đây không thiếu người hỗ trợ nấu cơm.
Nếu không phải là các ngươi nói muốn học tay nghề thì không gọi các người
tới đâu.”
Nói xong, xoay người phất tay với đám thiếu niên nói: “Không sao. Đều
đi thôi. Đợi lát nữa ăn cơm.”
Đuổi đám người đi, thấy tỷ muội Đỗ Quyên sớm không ở đây, ngay cả
Quế Hương và Nhị Nha cũng ở phòng bếp nấu ăn, nghĩ thầm vẫn là Đỗ
Quyên có mắt, Hòe Hoa nha đầu kia, cứ tưởng rằng là người tốt, trước đây
thật là nhìn lầm rồi.
Rồi hối hận, các nàng những người này căn bản không nên tới đây!
Lại nghĩ, là ai gọi bọn họ tới đây?
Ngẫm lại Đỗ Quyên lúc ấy nói chuyện, khẳng định không phải nàng cho
người đi gọi.
Vì thế vội đưa ánh mắt đi tìm đám nhóc.
Thì ra Hoàng Ly, Viễn Minh, Viễn Thanh ngại đứng mệt, mang đòn ghế
đặt dưới mái hiên, ngồi xem diễn, vừa cắn hạt dưa. Nghe thấy chuyện lúc
trước đều kéo ra, Hoàng Ly thiếu chút nữa bật cười, lại sợ người nhìn thấy,
vội nhịn lại.
Lúc mắt vợ Đại Mãnh quét tới, Tiểu Viễn Minh đang duỗi cổ sững sờ nhìn
đám người bỏ đi, sao lại bỏ đi hết vậy? Hắn vừa nghe theo mệnh lệnh của
Hoàng Ly tỷ tỷ, vào nhà lấy một đĩa hạt dưa ra, đợi xem náo nhiệt ăn. Người
đều đi, hắn xem cái gì đây?
Sân khấu vừa mới bắt đầu, con hát đi ra dạo qua một vòng, sau đó tuyên
bố trình diễn xong, này còn xem diễn sao!
Đương nhiên, tiểu Viễn Minh ra đời ở trong núi, chưa từng xem qua diễn,
nhưng gương mặt không hài lòng của hắn, cộng thêm ý còn chưa hết, chuẩn
xác biểu đạt ra ý đó.
Tuy vợ Đại Mãnh không biết tên tiểu tử này đang nghĩ gì, nhưng chỉ cần
nhìn vẻ mặt không thôi của hắn, cũng nhịn không được miệng bĩu ra, rất
muốn đi tới đánh vào mông hắn.
Không cần hỏi nàng cũng biết ai kêu tiểu Viễn Minh đi gọi người.
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Nói tới ba khuê nữ Hoàng gia, thật khó cho nàng, có nhị tỷ xuất sắc như
vậy, nàng còn có thể lớn lên lanh lợi hơn người, đích thực khó được.
Lập tức, vợ Đại Mãnh không để ý tới Hoàng Ly và Nhậm Viễn Minh,
cùng đám người vợ Đại Đầu đi hỗ trợ nấu cơm chiều.
Vì vợ Đại Mãnh ở trong phòng bếp, Thanh Hà không dám vào, chỉ ở nồi
và bếp bên ngoài làm, cần gì đó đều kêu người vào lấy. Cũng có lúc mọi
người đều vội, nàng không thể không đi vào, nên lặng lẽ đi sát vào tường,
cầm gì đó rồi chạy.
Vợ Đại Mãnh thấy mắng: “Chạy cái gì? Ta không phải là lão hổ. Lúc này
mới biết dùng mắt nhìn người, lúc trước làm cái gì? Không có mắt, ngốc
chết!”
Thanh Hà một tiếng không dám nói, chỉ đối với Quế Hương le lưỡi.
Hòe Hoa cũng ở trong phòng bếp, nghe xong lời này, đỏ mắt nói: “Lâm
cữu mẫu, việc này không trách Thanh Hà, là ta, đều là ta không tốt. Vốn Đỗ
Quyên đã khuyên giải xong rồi, trong lòng ta khó chịu, một hơi không ra
được, chỉ muốn xả giận nên không nghĩ nhiều đã đem việc này nói cho 2 mợ.
Ta tưởng mợ nghe xong khẳng định sẽ mắng Tiểu Phương tỷ tỷ, ta được trút
giận. Nào ngờ... Đều là ta không tốt!”
Vợ Đại Mãnh nghe xong thật bất ngờ, không nghĩ tới nàng có thể thẳng
thắn nhận sai.
Lại nghĩ, thiếu nữ trẻ tuổi nào hiểu biết nhiều. Hòe Hoa, như lời nàng nói,
trong lòng không phục, không nghĩ chu toàn đã liều mạng đem sự tình nói ra.
Vì thế, nàng cười nói: “Ngươi cũng đừng khổ sở, sau này cần rút kinh
nghiệm. Con gái trẻ tuổi ở chung tranh miệng, cãi nhau cũng không phải có
gì đáng ngại, chỉ là đừng mang thù rồi nói những lời tổn thương người.”
Vợ Đại Đầu cũng sôi nổi cười hoà giải.
Hòe Hoa liền nịnh nọt nói: “Vẫn là Đỗ Quyên hiểu chuyện nhất. Chúng ta
không thể kềm chế tính tình của mình, khi giành cái gì cũng quên hết.”
Phùng Thị đắc ý.
Nhưng Đỗ Quyên lại đối với Hòe Hoa cười nói: “Tính tình gì chứ? Thanh
Hà có cáu gắt, không quản được mình ta cảm thấy bình thường, ngươi luôn
hiểu lòng người sao hôm nay cũng nhất quyết không tha vậy?”
Trời đất chứng giám, nàng thật rất ngạc nhiên, không phải nghi ngờ Hòe
Hoa.
Hòe Hoa nghe xong mặt cứng đờ, đành ủy khuất nói: “Còn không phải...
Ngươi nghe Tiểu Phương tỷ tỷ nói như vậy, ta còn có thể bình thường sao?
Lúc ấy ta thật muốn xông lên đánh người đó.”
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Lời này gợi ra một trận tiếng cười, mọi người đều hiểu nàng.
Vợ Đại Đầu vội dỗ nói: “Hòe Hoa, ngươi đừng nóng giận, sau này ta sẽ
nói nàng. Vừa rồi trước mặt người ta, ta không tiện mắng nàng. Nếu nàng tức
giận đến gây thêm chuyện, sẽ không tốt.”
Hòe Hoa vội nói: “Chuyện đã qua, mợ đừng nói Tiểu Phương tỷ tỷ. Ta
cũng nghĩ thông suốt, nàng cũng như ta, lúc nổi nóng là liều mạng, cũng
không phải thật tâm mắng ta.”
Vợ Đại Đầu vội khen nàng hiểu chuyện.
Thanh Hà nghe tiếng cười trong phòng bếp không ngừng, thực buồn bực
nên lặng lẽ tới gần nghe lén.
Vợ Đại Mãnh đã sớm nhìn thấy nàng, lại thấy việc này còn có thể hoan hỉ
kết thúc, trong lòng cũng cao hứng, càng muốn mượn cơ hội này chỉ bảo đám
con gái này, vì thế cười nói: “Con gái ở chung với nhau, cãi nhau cũng là
bình thường. Đừng nói các ngươi, lúc ta còn ở nhà mẹ đẻ cũng cãi nhau với
người ta. Đại bá của ngươi thấy ta cãi nhau lanh lẹ, mới để ý ta.”
Mắt Đỗ Quyên và Quế Hương sáng lên, vội hỏi: “Thật sao?”
Vợ Đại Mãnh nhướng mày nói: “Còn không phải là thật!”
Nói tới việc này là nàng đắc ý, muốn kể với mọi người.
Đỗ Quyên cười hì hì khẩn cầu: “Mẹ nuôi, ngươi nói thêm chuyện lúc trẻ
đi.”
Quế Hương cũng nói: “Đại mợ, ngươi nói cho chúng ta nghe đi!”
Ngay cả Hòe Hoa, Hoàng Tước Nhi đều mím môi cười, dựng lỗ tai lên.
Đám phụ nữ thấy thế đều ồ ồ cười vang.
Vợ Đại Mãnh nhân tiện nói: “Làm sao ở chung à? Lúc đó ta cũng cãi nhau
với mấy đứa con gái, vì đệ đệ các nàng đánh tiểu huynh đệ của ta...”. Nói
xong chuyển qua Quế Hương: “Chính là tiểu cữu cữu của Cửu Nhi ca ca
ngươi. Ta liền gây với các nàng, mắng cho các nàng không ngóc đầu lên
được. Đại cữu ngươi vừa lúc mang da ra ngoài bán, đã nhìn thấy ta, nói ta
mắng được thống khoái, còn không phải là nhìn trúng ta!”
Đám người Đỗ Quyên lúc đầu tập trung tinh thần nghe, tiếp đó liền ngây
ngốc.
Nghĩ đến bởi vì mắng người quá phấn khích mà kết lương duyên, đừng
nói Quế Hương, ngay cả Đỗ Quyên ở kiếp trước cũng rất ít khi nghe nói qua.
Đỗ Quyên hỏi tới: “Sau đó thì sao?”
Vợ Đại Mãnh nói: “Sau này? Sau này cha nuôi ngươi liền tìm người tới
cửa xin cưới.”
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Đỗ Quyên không cam lòng hỏi: “Cứ như vậy?”
Vợ Đại Mãnh ngạc nhiên nói: “Không như vậy còn có thể thế nào?”
Vừa nói tay vẫn không ngừng, đặt một con gà đã nấu chín lên một cái thớt
gỗ sạch sẽ, vung đao chặt xuống. Một trận tiếng vang “thùng thùng” đi qua,
con gà đổ xuống, thân thể và các bộ vị vẫn còn ra bộ dáng, chỉ là bị chặt
thành vô số khối, mỗi khối đều không xê xích bao nhiêu.
Đỗ Quyên rất thưởng thức kỹ thuật xắt rau hơn người của nàng, vừa tằng
hắng một cái nói: “Các ngươi... ngươi và cha nuôi... Các ngươi không có chút
khúc chiết nào?”
Vợ Đại Mãnh liếc nàng một cái, nói: “Đừng có nói chuyện nho nhã với ta.
Cái gì khúc chiết? Ta vừa thấy cha nuôi ngươi lớn lên dáng dấp tốt, lại vào
núi nhìn....phòng này, nhà này làm tốt. Người tốt như vậy, ta còn không
nhanh chóng đáp ứng, gả lại đây hưởng phúc sao?”
“Ha ha ha...”
Một phòng người đều cười ngã trái ngã phải.
Vợ Đại Mãnh không hề mất tự nhiên, nói: “Cười cái gì? May mà ta có chủ
ý, nhanh chóng đồng ý. Các ngươi đoán thế nào? Sau này công công cũng
giúp cha nuôi ngươi tìm môn thân ở Cây Lê Câu, khuê nữ nhà kia cũng
không sai. Ta đương nhiên không cho. Nam nhân tốt nhìn trúng là phải đoạt!”
Vợ Đại Đầu cười sẵng giọng: “Tẩu tử trước mặt nói đám nhỏ nói mấy
chuyện này, cũng không sợ bị chê cười.”
Vợ Đại Mãnh cười nói: “Chê cười cái gì? Không phải ta không đứng
đắn.”
Đỗ Quyên nhìn người phụ nữ trước mặt đầy thưởng thức.
Rõ ràng nàng không che giấu chút nào nói nhìn trúng tiền tài quyền thế
Lâm gia, Lâm Đại Mãnh đẹp trai, mới đáp ứng cửa thân này, nhưng người
nghe không cảm thấy nàng là con buôn, chỉ cảm thấy nàng dứt khoát quyết
đoán sảng khoái, nghe rất thống khoái.
Nàng cười đủ rồi mới nói: “Mẹ nuôi, ta thích tính tình sảng khoái này của
ngươi, quá đã! Thích thì nói, bằng không bị bỏ lỡ nhân duyên tốt.”
Vợ Đại Mãnh hắc hắc vui vẻ nói: “Nếu không hai mẹ con mình làm sao
lại hợp ý chứ!”
Hòe Hoa chậm rãi thu lại tươi cười, thầm nghĩ, “Nam nhân tốt là phải
đoạt.” Lời này tốt!
Vợ Đại Mãnh nói xong chuyện của mình, còn muốn nói tới chuyện kết
thân của vợ chồng Lâm Đại Đầu, “Đỗ Quyên, ngươi muốn nghe khúc chiết,
chuyện của Đại Đầu thím ngươi mới khúc chiết, rất nhiều cong cong nhiễu...”
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Một lời chưa xong đã bị vợ Đại Đầu cản lại, chết cũng không cho nàng
nói.
Vì bên kia kết thúc công việc, mọi người ngừng nói giỡn, dọn cơm chiều
ra.
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Đào Thải

 

H

ai nhà đều đốt đuốc, nhuộm sáng, đêm xuân phá lệ mông lung lộng

lẫy.
Các thiếu niên vẫn ăn cơm bên Hoàng gia, Lâm Xuân lại không ngồi ở
bàn, bưng một chén cơm đứng cùng Đỗ Quyên bên bức tường viện dây leo
phủ đầy, thấp giọng nói chuyện. Mùi hương thanh thoát của hoa Kim Ngân
lặng lẽ tràn ngập, đối lập với tiếng người nói cười ồn ào.
Hòe Hoa ở trong bóng tối nhìn bọn họ, đau lòng không thôi.
Chính nàng cũng ngạc nhiên, mới có vài ngày, tâm tình của nàng biến hóa
mỗi ngày, tối hôm nay đối với Đỗ Quyên bất mãn đạt tới cực đỉnh: tim càng
đau, khát vọng trong lòng càng đầy, ý niệm kia càng kiên định.
Tình yêu cho người ta một lực lượng cường đại, trí tuệ vô cùng. Điều này
ở trên người Hòe Hoa là một chứng minh tốt nhất.
Về nhà xong, đường muội Tiểu Diệp cách vách đến tìm nàng nói chuyện,
cùng nàng chen lấn một giường.
Nói tới chuyện hôm nay phát sinh ở Lâm gia, Hòe Hoa nói trọng điểm là
Lâm Xuân đồng ý làm cho mỗi người hỗ trợ nấu cơm một cái hộp trang điểm,
“Xuân Sinh nói, ai hỗ trợ đều có.”
Lập tức tinh thần Tiểu Diệp tỉnh táo, bảo ngày mai cũng muốn đi hỗ trợ.
Hòe Hoa suy nghĩ một chút nói: “Ta không tiện dẫn ngươi đi, bằng không
làm như ta kiến thức hạn hẹp, kéo ngươi đi chiếm tiện nghi vậy. Ngươi cùng
Điền muội đi chung đi.”
Tiểu Diệp vội gật đầu nói chủ ý này tốt, nhiều người không tiện.
Lập tức thoả thuận, hai người ngủ không đề cập tới.
Trong đêm đen, hai mắt Hòe Hoa lấp lánh nhìn nóc giường, tưởng tượng
ngày mai đối mặt một đám con gái tới cửa hỗ trợ, Đỗ Quyên sẽ ứng phó như
thế nào.
Ứng phó không được, Lâm Xuân có cảm thấy đề nghị hôm nay của nàng
quá lỗ mãng không, thêm phiền toái cho hắn? Đại Đầu mợ cũng sẽ trách Đỗ
Quyên hôm nay không nên lắm miệng.
...
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Lại nói Tiểu Phương, lúc ăn cơm tối nàng cũng không đi ra ngoài. Đợi
người giải tán, nương nàng bới thêm một chén cơm, gắp chút đồ ăn bưng tới,
kêu nàng dậy ăn.
“Ngươi thật không tiền đồ! Thanh Hà cũng bị mắng, sao không thấy nàng
khóc chạy về nhà trốn? Ngươi ngay cả cơm cũng không ăn, đói bụng, thua
thiệt còn không phải là chính ngươi.”
Đại mợ bực bội quở trách, trách khuê nữ không tiền đồ.
Tiểu Phương nhớ tới chuyện lúc trước, đôi mắt đỏ lên, nước mắt rơi vào
trong bát cơm.
Nàng nức nở nói: “Ta giống như các nàng. Một đám...”
Nàng muốn nói các nàng một đám không mặt không mũi, không nhã nhặn
tuân thủ bổn phận của con gái, nhưng cảm thấy không lý do để mắng người,
mà mình cũng không được tiếng tốt nên lau nước mắt ăn cơm.
Nương nàng cũng không lên tiếng, vẻ mặt âm trầm, không biết đang suy
nghĩ gì.
Đợi Tiểu Phương ăn xong, nàng mới nói: “Ngày mai ngươi ngậm chặt
miệng cho ta, mặc kệ các nàng làm gì. Hôm nay cô cô ngươi rất giận. Nàng
thích nhất Đỗ Quyên, Tước Nhi lại là con dâu chưa qua cửa của nàng, đang
tốt lành ngươi bắt lỗi các nàng làm cái gì?”
Tiểu Phương nghe xong, tính tình vừa áp chế xuống lại nổi lên, nói: “Ta
chỉ nói một câu, lại không phải chỉ vào Đỗ Quyên nói. Là các nàng cố ý
nương vào Đỗ Quyên ra mặt, làm cho ta bị mắng. Lại nói, ta cũng chưa nói
sai. Đỗ Quyên không thể bị người nói sao? Nàng tiêu tiền như nước, chiên cái
này chiên cái kia, không phí dầu hả? Nước xương hầm ngon lành, nàng dùng
để kho măng và dương xỉ. Một tá là hơn mười cái trứng gà, nàng dùng thịt
bao, thịt heo, ức gà, rồi cánh gà, mỗi ngày mỗi món, băm thịt hấp sủi cảo,
làm bánh bao, còn thêm trứng gà, vừa phí thịt lại phí bột mì trắng... Nương
nghĩ coi, bao nhiêu gia nghiệp đủ cho nàng phá? Không phải là đồ của nhà
mình nên không đau lòng! Cô cô dượng không hiểu được, chỉ nghe người bên
ngoài ăn khen, cảm thấy có mặt mũi...”
Đại mợ càng nghe sắc mặt càng sầm xuống, cuối cùng quai hàm đều
nhanh sụp xuống.
Tiểu Phương đang nói hăng say, hai vợ chồng Lâm Đại Đầu về phòng,
nghe bên này có tiếng nói, liền đi sang xem Tiểu Phương, “Tiểu Phương khá
hơn chưa?”
Đại mợ vội cao giọng nói: “Rất nhiều. Mới ăn cơm xong. Nàng cô, bên
ngoài xong xuôi hết rồi sao, Tiểu Liên đã trở lại?”
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Vợ Đại Đầu liền đi tới, nói: “Tiểu Liên đang ở bên Đỗ Quyên kia xem
xiêm y.”
Đại mợ thoáng nhìn Lâm Đại Đầu đứng ở cửa, quay mình bỏ đi, vội hô:
“Dượng cũng vào ngồi một lát. Tiểu Phương đứa nhỏ này, trong lòng nghẹn
khuất, ta mắng cũng mắng không xong. Cô cô cùng dượng giúp ta quản giáo
vài câu, bằng không nàng không biết trời cao đất rộng.”
Lời nói này rất kỳ quái. Vợ Đại Đầu quản giáo cháu gái nhà mẹ đẻ còn
thích hợp, Lâm Đại Đầu thì không, huống chi là buổi tối.
Bất quá, Lâm Đại Đầu vẫn đi vào.
Hắn cũng nghe nói lúc chạng vạng đám con gái cãi nhau. Khác với đường
ca Lâm Đại Mãnh, Lâm Đại Đầu rất để ý. Hắn đang định hỏi vợ về việc này,
nhất là trong đó liên lụy đến 2 đứa con trai, còn dính líu tới con dâu tương lai,
hắn đương nhiên muốn để ý.
Đại mợ để hai người ngồi xuống xong, nửa kín nửa hở nói ra uỷ khuất của
Tiểu Phương, còn nói mình mắng khuê nữ như thế nào, không nên nói thẳng
trước mặt người khác, dễ đắc tội với người, có chuyện gì cũng nên đợi buổi
tối về nói cho cô cô, vân vân.
Thì ra Ngụy gia (nhà mẹ đẻ vợ Đại Đầu) đều biết tính nết keo kiệt của
Lâm Đại Đầu. Bây giờ muốn kết thân với Lâm gia, cố ý chỉ bảo khuê nữ phải
biết tính toán trong sinh hoạt, phải tiết kiệm, không thể tiêu tiền như nước,
nếu không khẳng định không được dượng thích.
Ngụy gia vốn cũng không giàu, Tiểu Phương cũng quen tiết kiệm, với lý
do này, đương nhiên nói ra rất hợp lý. Đại mợ lời trong lời ngoài đều có ý nói
Đỗ Quyên thu xếp không tốt, lãng phí đồ Lâm gia, không thể quản gia. Hôm
nay Tiểu Phương vì duy trì Lâm gia, mới đắc tội Thanh Hà ...
Hai vợ chồng Lâm Đại Đầu sao nghe không hiểu, đều im lặng.
Vợ Đại Đầu hàm hồ nói: “Đỗ Quyên biết làm đồ ăn, một vật liệu có thể
làm ra nhiều món, không phí thứ gì.”
Đại mợ nghe xong bất mãn, kêu lên: “Ai yêu, còn không phí! Ngươi
không biết...” Vội vàng đem lời Tiểu Phương mới vừa nói lặp lại một lần, ý
nói bọn họ đều bị che mắt.
Lâm Đại Đầu nhịn không được.
Hắn keo kiệt nhưng không ngu ngốc.
Ngược lại, bởi vì hắn keo kiệt, phương diện tính toán rất tinh minh.
Hai mẹ con này nói chuyện quá hồ đồ, theo các nàng nói, xào rau tốt nhất
không cần thịt, trứng gà và dầu, mỗi ngày ăn cháo ngô, bằng không đều là
lãng phí.
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Hắn thấy vợ không biết như thế nào cho phải, biết là để cho nàng nói,
nàng cũng tính không ra, vội cướp lời nói: “Đỗ Quyên mới có thể làm đó, rất
khéo tay. Làm cái suy luận: một cân thịt, Tiểu Phương có thể làm ra một chén
thịt kho tàu. Nếu là Đỗ Quyên, nàng khẳng định tách thịt nạc ra làm 2 món
xào, lại đem mỡ thắng dầu. Nếu không hầm măng, không nấu dương xỉ, nàng
còn có thể băm tóp mỡ, cho một cái trứng gà vào, cắt chút rau hẹ, trộn đều
bao sủi cảo. Ngươi nói, nàng làm được mấy món ăn? Mỗi món còn có thịt
nữa.”
Hắn nói đầy sinh động nhưng không phải ai cũng thông minh như hắn hắn
tự cho là rất thông minh đại mợ chính là đầu gỗ, chết cũng không nghe lý lẽ
của người khác.
Liền thấy nàng trừng lớn mắt, bộ dáng hận rèn sắt không thành thép nói:
“Cô gia, ngươi đã nhìn thấy vài món ăn đó, ngươi không tính tới trứng gà, bột
mì trắng, Đỗ Quyên có thể biến ra sủi cảo hả?”
Lâm Đại Đầu buồn bực muốn chết, cảm thấy nói chuyện với kẻ ngu dốt
sao tốn sức như vậy chứ?
Một cái trứng gà giá bao nhiêu?
Xây nhà không nỡ cho người ăn gạo trắng bột mì trắng có thể được sao?
Hắn hít sâu một hơi, nói: “Vậy thì không làm sủi cảo, cũng không đánh
trứng gà, dùng dầu trộn với dưa chua, làm bánh ngô đi. Mấy ngày nay chúng
ta mỗi ngày đều ăn bánh ngô, ai ăn cũng khen, đây không phải là dùng bột mì
trắng làm chứ?”
Đại mợ á khẩu không trả lời được.
Lâm Đại Đầu thấy nàng vẫn là bộ dáng không phục, thần sắc Tiểu Phương
vẫn ẩn hàm bất mãn, nên không muốn nới với các nàng nữa, có khuyên
không thay đổi được, nên đứng lên, cười nói: “Trước đây ta nghèo khổ nên
rất keo kiệt mới mang danh keo kiết. Nay ta khá hơn, ta không thể cứ keo kiệt
như thế. Con trai cần phải cưới vợ, thanh danh keo kiệt không dễ nghe. Lại
nói, trong nhà cũng không thiếu thịt ăn.”
Nói xong đi ra ngoài.
Câu nói sau cùng mới là quan trọng nhất
Nay Lâm gia căn bản không thiếu thịt ăn, tiết kiệm để làm gì?
Thu Sinh, Xuân Sinh, Đông Sinh, thêm Như Gió, nếu cùng lên núi vài
ngày, ít nhất cũng có mấy trăm cân con mồi trở về, hắn còn sợ không có thịt
ăn?
Đường núi khó đi như vậy, không có khả năng đem thịt đem ra ngoài bán.
Tốn công mang thịt đi bán, không bằng săn thêm vài con thú, lột thêm mấy
tấm da lông, đó mới đáng giá.
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Hắn tiết kiệm, thịt ăn không hết, quyết sẽ không vứt bỏ, liền làm thịt
muối. Sau này hắn phát hiện, như vậy càng hao tốn, mất muối không nói, thịt
mặn ăn hoài cũng ngán. Không muốn ăn lại luyến tiếc ném, đành phải tặng
người. Đem thịt muối tặng người, tương đương là đưa muối lại đưa thịt, thật
là thua thiệt lớn. Có kinh nghiệm rồi, hắn sẽ không làm việc ngu ngốc đó nữa.
Đại mợ chỉ thấy Lâm gia ngày khá giả, nào hiểu được nội tình bên trong.
Thu Sinh lên núi săn thú mỗi ngày, chỉ xuống tay với thú có da lông tốt,
bởi vậy sẽ không tồn trữ gà thỏ ở nhà, người khác nhìn không ra.
Theo ý của Lâm Đại Đầu, để con mồi sống trên núi, muốn ăn thì lên núi
bắt. Bắt dư về bỏ phí là bị sét đánh.
Cho nên Lâm Đại Đầu không tiếc thịt, nhưng đau lòng gạo, bột mì trắng.
Bởi vì trong sơn cốc này ruộng đất hữu hạn, tuy hoa màu không thiếu, lúa
gạo vào lúa mạch không thể trồng trên đất đai bình thường được. Lâm gia
thanh niên lao động nhiều, lượng cơm ăn lớn nên không đủ gạo ăn. Ngặt nỗi
đường núi khó đi, dù có tiền cũng không chỗ đi mua. Người trong thôn cũng
không ai có gạo dư.
Đỗ Quyên nấu cơm, tốn tâm tư làm rất nhiều thức ăn ngon, sau đó phối
hợp hoa màu cho người ăn, người ăn lại không oán trách, lại giảm đi không ít
bột gạo, rất hợp ý Lâm Đại Đầu, hắn vô cùng vừa lòng.
Đại mợ và Tiểu Phương muốn lấy lòng, chỉ là trật phương hướng.
Đại mợ thấy cô gia (em rể) hẹp hòi bỗng nhiên nói chuyện hào phóng,
nhất thời không có từ ngữ gì đáp lại.
Chẳng lẽ cô gia nay lưng thẳng, không hẹp hòi nữa, trở nên sĩ diện?
Vợ Đại Đầu về phòng. Lâm Đại Đầu đã nằm trên giường nhưng chưa ngủ.
Hắn đợi nàng cũng lên giường, rồi bỗng nhiên giận dữ nói: “Cửa thân của
lão Đại... sợ là đứa cháu gái này của ngươi không thích hợp. Nhìn đi, con dâu
cả, tương lai phải chống đỡ môn hộ, phải đại khí.”
Hắn làm người keo kiệt, lại muốn con dâu đại khí, nhưng không hề thấy
có chút sai nào.
Vợ Đại Đầu cũng thở dài, sau một lúc lâu mới nói: “Chờ sau này hãy nói
đi. Đợi xây nhà xong rồi nói, bằng không, ta cũng không tiện mở miệng.”
Nàng cũng cảm thấy Tiểu Phương không thỏa đáng. Bây giờ chỉ làm
khách thôi đã cùng người cãi nhau, so với khuê nữ Hoàng gia kém không chỉ
một tầng. Xem Đỗ Quyên và Hoàng Tước Nhi kìa, hôm nay nháo lớn như
vậy, cũng không thấy tỷ muội các nàng giương nanh múa vuốt, người ta cũng
không dám khi dễ.
Lâm Đại Đầu nói: “Cũng tốt. Ngươi không muốn trở mặt, đến lúc đó để ta
nói.”
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Hắn không có gì không dám nói. Không tốt là không cần, tốt là muốn
đoạt, điểm ấy cùng vợ Đại Mãnh phi thường nhất trí.
Lại nói Hoàng gia, phòng bếp, sân viện đều thu thập sạch sẽ. Sau khi mọi
người đều đi hết, người một nhà tụ ở phòng bếp nói chuyện, vừa nấu nước
rửa mặt.
Phùng Thị hỏi kỹ lại Hoàng Tước Nhi và Đỗ Quyên, hôm nay rốt cuộc là
chuyện gì.
Hoàng Tước Nhi kể lại một lần.
Phùng Thị tức giận bĩu môi nói: “Nàng (chỉ Tiểu Phương) xuẩn còn nói
người khác. Nếu Thu Sinh cưới nàng, sau này sẽ gây chuyện thị phi, sợ ngươi
sẽ bị khinh bỉ.”
Lại thay khuê nữ bắt đầu lo lắng cho cuộc sống sau này.
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Đều Tới

 

Đ

ỗ Quyên cười nói: “Thế này mới tốt đó, nhân cơ hội này, quan sát tính

nết mọi người, đại tỷ cũng học một chút. Lâm gia bốn huynh đệ, tương lai
bốn chị em dâu, va chạm khẳng định không ít, thêm chút tâm nhãn không
sai.”
Hoàng Lão Thực đang ở bên bếp lò nhóm lửa, thình lình toát ra một câu:
“Nếu nàng dám khi dễ ngươi, cha không buông tha nàng! Chúng ta ở cách
vách, có việc hô một tiếng là nghe thấy.”
Đỗ Quyên và Hoàng Tước Nhi nhìn nhau ngạc nhiên, sau đó đồng loạt
cười.
Phùng Thị mắng: “Ngươi không buông tha ai? Chính ngươi còn cần khuê
nữ bận tâm nữa kìa.”
Mọi người nói giỡn, chỉ có ánh mắt Hoàng Ly loé sáng lấp lánh, nhìn
người nhà không nói.
Nước nóng, cả nhà rửa mặt nghỉ tạm không đề cập tới.
Ngày hôm sau ăn xong điểm tâm, Đỗ Quyên đang cùng Hoàng Tước Nhi,
đám người Quế Hương thương nghị món ăn cho bữa trưa, chợt thấy một đám
thiếu nữ từ ngoài cửa tiến vào, chừng hơn mười người, từ mười một, mười
hai tuổi đến mười lăm mười sáu tuổi đều có, cười kêu “Đỗ Quyên”.
Đỗ Quyên tập trung nhìn, có người biết, cũng có kẻ không biết.
Vội kêu tên một người quen, chính là đường muội Hòe Hoa, Tiểu Diệp:
“Tiểu Diệp, sao các ngươi tới đây? Tìm ta có việc à?”
Tiểu Diệp vội gật đầu.
Hỏi nàng chuyện gì, nàng lại xấu hổ, tựa như khó nói.
Con gái nông thôn, vui vẻ hào phóng, biết ăn nói không nhiều, phần lớn
tương đối thẹn thùng, Đỗ Quyên cũng thường thấy nên không để ý, liền hỏi
những người khác.
Mọi người liền ngươi đẩy ta một chút, ta táng ngươi một phen, cười hắc
hắc.
Quế Hương cười nói: “Ai yêu, nương của ta, gấp chết người! Tiểu Diệp,
ngươi nói đi.”
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Tiểu Diệp liền nói, các nàng là đến hỗ trợ.
Mọi người liền hiểu duyên cớ.
Thanh Hà nhìn có chút hả hê cười nói: “Đều là do Đỗ Quyên ngươi nháo.
Nếu ngươi không kêu Lâm Xuân làm hộp trang điểm, thì đã không có chuyện
này.” Nàng là người Lâm gia, đương nhiên không hiếm lạ hộp trang điểm,
bởi vậy ý trách cứ Đỗ Quyên rất rõ rệt.
Tiểu Phương cũng lộ ra thần sắc xem kịch vui.
Đỗ Quyên trước đưa ánh mắt nhìn qua đám người Quế Hương, rồi cười
nói: “Các ngươi nhìn xem, nơi này đã có nhiều người như vậy, cũng không
nhiều việc, không thiếu nhân thủ.”
Đều quá mấy ngày, nhà của Lâm gia mắt thấy mai kia sẽ hoàn công. Bây
giờ các nàng chạy tới nói muốn giúp đỡ, đây không phải là rõ ràng là vì Lâm
Xuân hứa làm hộp trang điểm, hành động cũng quá rõ ràng.
Nếu tới một, hai người thì còn được, tới đây đông như vậy, thật quá đáng.
Hòe Hoa nhìn nhìn Đỗ Quyên, rồi hướng Tiểu Diệp nháy mắt, nhỏ giọng
nói: “Tiểu Diệp, đừng làm rộn. Ngươi đi về trước, quay đầu ta cho ngươi.”
Thanh âm tuy nhỏ, nhưng mọi người đều nghe thấy.
Thanh Hà trực tiếp đem lời làm rõ. Đỗ Quyên dứt khoát cự tuyệt. Hòe
Hoa ra lệnh đường muội của mình đi về. Đám con gái sầm mặt không đi.
Một đứa gọi Nhị Ny không vui nói: “Đỗ Quyên, ngươi thay Lâm gia
đương gia sao mà nói không cần chúng ta là không cần chúng ta? Ta không
cần ngươi đưa hộp trang điểm, ngươi đau lòng làm cái gì!”
Hoàng Tước Nhi đang cùng Nhị Nha nhặt rau hẹ, nghe vậy nghiêm mặt
đứng lên.
Đỗ Quyên vội vã ngăn cản nàng, nhìn nàng lắc đầu.
Sau đó, nàng quay đầu đối với Nhị Ny cười nói: “Đây là...”
Quế Hương vội vàng nói: “Đây là Lý gia Nhị Ny tỷ tỷ ở con lạch trước bờ
sông.”
Đỗ Quyên cũng mặc kệ lạch gì trước bờ sông, thôn Thanh Tuyền lạch
ngòi nhiều, nàng không nhớ được, chỉ đối với Nhị Ny cười nói: “Nhị Ny tỷ
tỷ, đây là Lâm gia xây nhà, sao ta có thể đương gia. Mới vừa rồi là ta chưa
nói rõ ràng. Hay là Nhị Ny tỷ tỷ mang các nàng đi tìm Đại Đầu thím, hỏi xem
còn cần người hỗ trợ hay không.”
Nhị Ny nguyên là người thô thiển cay cú, lúc trước không ra mặt là tự
giác lớn tuổi chút, có chút ngượng ngùng. Nay thấy việc này không trông cậy
vào, không cố kị nữa, mới ra mặt chất vấn Đỗ Quyên.
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Lúc này thấy khẩu khí nàng mềm nhũn, khí thế càng tăng lên một phần,
tức giận nói: “Ngươi cố ý lừa gạt chúng ta. Ngươi nói không thể đương gia,
vậy sao ngươi cần những người này? Các nàng có thể đến, sao chúng ta
không thể tới?”
Nàng vừa nói vừa chỉ vào đám người Nhị Nha, Hòe Hoa.
Đỗ Quyên nghe xong há hốc mồm: đây rốt cuộc là nói nàng có thể đương
gia hay không thể đây? Trước hết nói nàng không nên làm đương gia Lâm
gia, hiện tại còn nói nàng nên làm chủ nhận lấy các nàng, bởi vì nàng lúc
trước “thu nhận” đám người Nhị Nha.
Mặc kệ như thế nào, trước mắt ứng phó rồi lại nói.
Nàng liền kêu người lấy băng ghế, tiếp đón đám người Nhị Ny ngồi.
Ghế không đủ, lại từ trong nhà bưng ra hai cái băng ghế dài.
Bọn người đó ngồi xuống, nàng mới nói tỉ mỉ chi tiết.
“Những người này cũng không phải do ta làm chủ gọi tới. Ngày đầu, chỉ
có tỷ muội chúng ta và Nhị Nha. Chúng ta ở cách vách Lâm gia, còn có Quế
Hương, Thanh Hà, Hòe Hoa, các nàng là thân thích Lâm gia, chúng ta mấy
người ở đây hỗ trợ, cũng chỉ nấu nước, rửa rau, làm việc vặt. Lúc bên kia
không làm kịp, mới cho chúng ta giúp nấu một hai món ăn. Sau này mẹ nuôi
nói chúng ta nấu không sai, dứt khoát giao cho chúng ta nấu, nói là vừa lúc
học tay nghề. Quế Hương mới gọi Tiểu Vân mấy người các nàng đến, Thanh
Hà cũng kêu vài người đến. Ta không gọi người nào, ta còn để Hoàng Ly nhà
ta đi chơi nữa. Cho nên nói, những người này đều được Đại Đầu thím cho
phép mới tới.”
Nói rõ ràng, Quế Hương và Thanh Hà cũng chứng minh.
Đám người Nhị Ny không còn lời nào để nói, lại không trách.
Hòe Hoa khuyên nhủ: “Nhị Ny tỷ tỷ, Đỗ Quyên muốn giúp các ngươi,
cũng không dễ nói chuyện. Đây là chuyện của Lâm gia, Lâm gia cậu và mợ
tuy thích nàng, nàng cũng không thể tùy tiện làm chủ.”
Lời này thoáng nghe là vì Đỗ Quyên suy nghĩ, lại nhắc nhở đám người
Nhị Ny là hai vợ chồng Lâm Đại Đầu thích Đỗ Quyên, huynh đệ Lâm Xuân
cũng xem Đỗ Quyên như thân muội muội, Hoàng Tước Nhi lại là con dâu
chưa qua cửa của Lâm gia, việc này thật phải tìm Đỗ Quyên.
Vì thế, Nhị Ny đổi khuôn mặt tươi cười, đối với Đỗ Quyên nói: “Đỗ
Quyên muội muội, ngươi xinh đẹp như hoa, nói chuyện cũng dễ nghe, không
giống chúng ta, đều là người thô kệch. Ngươi giúp chúng ta cùng Lâm Xuân
nói một tiếng!”
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Đỗ Quyên dở khóc dở cười nhìn người trước mặt, diện mạo kỳ thật cũng
không kém, chỉ là có chút béo, có vẻ cường tráng, khó xử nói: “Nhị Ny tỷ tỷ,
ta thật không làm chủ được.”
Lý do nàng cũng không muốn nói, đều rất rõ ràng.
Nhưng sao những người này không như nàng nghĩ chứ?
Đời nào cũng có tệ đoan.
Ở thôn quê, có vài người thường làm những chuyện vô lý, nói không mãi
không thông. Nếu nói bọn họ không tốt, họ lại thường biểu lộ nét cực kỳ giản
dị và thiện lương, người trong thànhn thật không bằng.
Nghĩ tới điều này, nàng không muốn hỗ trợ, cũng không muốn thương tổn
mặt mũi tiểu cô nương này, nên đề nghị: “Ta cho người đi gọi Đại Đầu thím
lại đây, xem nàng nói như thế nào. Nếu có thể giúp, ta nhất định giúp các
ngươi nói.”
Vừa cất lời, chợt nghe một người nói “Không cần kêu.”
Cùng với tiếng người, Lâm Xuân cất bước đi vào viện.
Thì ra, lại là Hoàng Ly sai Nhậm Viễn Minh đi cách vách kêu người.
Vốn buổi sáng Hoàng Ly đều ở nhà tiểu di dạy biểu đệ biểu muội đọc sách
viết chữ. Nhưng khả trải qua chuyện ngày hôm qua, nàng cảm thấy đại tỷ nhị
tỷ thật không có tâm nhãn, dễ bị người khi dễ. Nàng không yên lòng, đã sớm
đón 2 đứa nhỏ tới, học ở trong phòng mình, xem như tọa trấn Hoàng gia, có
việc cũng có thể đúng lúc chiếu ứng.
Quả nhiên, mới ăn xong điểm tâm, chuyện đã tới rồi.
Nàng thấy thập phần may mắn mình có dự kiến trước.
Nghe xong vài câu, nàng liền hiểu ý đồ của đám người Nhị Ny, liền kêu
Tiểu Viễn Minh đi cách vách kêu người, vẫn là kêu Lâm Xuân.
Tiểu Viễn Minh dĩ nhiên rất tích cực, hào hứng đi.
Mới vào sân Lâm gia, hắn liền “Sư huynh, sư huynh!” Một đường hô lớn
chạy về phía công trường, làm rất nhiều người ghé mắt nhìn.
Hôm nay Lâm Xuân không lên giàn giáo, ở bên dưới kiểm tra nghề công
trình mộc.
Nghe hắn gọi, vội hỏi chuyện gì.
Nhậm Viễn Minh giơ chân hô: “Sư huynh mau đi xem, rất nhiều con gái
đến đều muốn hộp trang điểm, đòi hỗ trợ. Đỗ Quyên tỷ tỷ nói nàng không thể
làm chủ, các nàng không tin, đang trách nàng.”
Lâm Xuân nghe xong lòng trĩu xuống, vội vàng bước đi.
Vừa kêu Viễn Minh đi nhanh, sợ hắn bị quẹt trúng ở công trường.
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Vợ Đại Đầu cũng nghe thấy được, vội đi theo sát.
Tiểu Viễn Minh vừa đi, vừa thở dài như ông cụ non: “Sư huynh, nhà các
ngươi thật nhiều chuyện, phiền toái chết.”
Lâm Xuân buồn cười, gõ hắn trán nói: “Giả bộ gì chứ! con nít nên có bộ
dáng của con nít, ra dáng người lớn làm cái gì?”
Tiểu Viễn minh sờ đầu một cái, hỏi: “Ta nói không đúng sao?”
Lâm Xuân không cùng hắn kéo, sớm vào sân Hoàng gia.
Chỉ thấy trong sân ghế dài ghế ngắn ngang dọc, một đám con gái đang
ngồi đó nhìn chằm chằm Đỗ Quyên, trong lòng thập phần không thích, lại
không kiên nhẫn.
Hắn đi đến bên người Đỗ Quyên, quét một vòng đám người Nhị Ny, trầm
giọng nói: “Việc này không cần hỏi Đỗ Quyên. Chuyện của Lâm gia, đương
nhiên phải hỏi người Lâm gia.”
Thấy vẻ mặt Nhị Ny cứng đờ, hắn nghiêm túc giải thích: “Nhà ở sắp xây
xong, mai kia có thể thượng Đại Lương. Các nàng vội mấy ngày, hôm nay
không sai biệt lắm là ngày cuối cùng. Ngày mai tiệc rượu làm ở bên kia, thỉnh
Hồng Cô cùng Đại Nương. Cho nên nói, bên này không cần thiết thêm người
hỗ trợ.”
Thân hình Lâm Xuân cao lớn, khí thế ổn trọng, đứng tại kia như một gốc
Thanh Tùng, tinh than cao ngất, cho các nàng cảm giác áp bách rất nặng; Vừa
mở miệng, quyết đoán lưu loát, không hề chừa đường sống, làm đám con gái
xấu hổ không thôi.
Lúc này vợ Đại Đầu cũng đi vào , cười làm lành giải thích: “Nhị Ny ngươi
xem, các ngươi tới đây muốn hỗ trợ cho nhà ta, thật làm khó các ngươi,
nhưng tổng cộng chỉ có mười mấy người đàn ông ăn cơm, một bữa chỉ làm
ba bốn bàn đồ ăn, đám con gái bên này, bên kia chúng ta cũng có sáu bảy phụ
nữ, nhân thủ đầy đủ.”
Nàng lớn tuổi, nói chuyện liền bất đồng.
Dù biết đám con gái vì hộp trang điểm mà đến, cũng ra vẻ không biết gì,
cảm tạ hảo ý các nàng đến hỗ trợ. Nếu không, các nàng về nhà trước mặt
người lớn đẩy vài câu, Lâm gia sẽ đắc tội với một nhóm người.
Đỗ Quyên cảnh giác, biết mình đã coi thường, trước đó làm không ổn.
Nhị Ny đỏ mặt nhỏ giọng nói: “Thím, ta hiểu được.”
Lúc này, Hoàng Ly bỗng nhiên đi ra, nhăn khuôn mặt nhỏ nhắn đối với
Lâm Xuân và vợ Đại Đầu nói: “Thím, Xuân Sinh ca ca, các ngươi nên phái
một người ở bên cạnh, hay để Đông Sinh ở lại đây xem đi, thuận tiện ghi sổ.
Bằng không người ta có việc đều tới hỏi nhị tỷ ta, tỷ ta cũng khó mà nói. Lại

www.vuilen.com

1061

Tác Giả: Hương Thôn Nguyên Dã

ĐIỀN DUYÊN

nói, mỗi ngày lấy rất nhiều thứ tới đây, nói không chừng có người cho rằng
nhà ta buôn bán lời rất nhiều ưu việt đâu.”
Lại xông tới một bên Đông Sinh nói: “Đây là chuyện của nhà ngươi,
ngươi làm công bằng không được nhường ai.”
Đông Sinh không ngừng bận rộn đối với nàng cười, gật đầu không ngừng.
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Nổi Danh Khuê Các

 

Đ

ỗ Quyên càng xấu hổ, cảm thấy mình lúc nãy sơ suất quá, coi thường

việc này, ngay cả tiểu muội cũng cảm thấy không thỏa đáng, so với mình
nghĩ được chu toàn hơn.
Nên vội vàng nói: “Đúng, để Đông Sinh tọa trấn ở đây đi, có việc cũng có
thể đi sang bên đó hỏi các ngươi. Thịt, đồ ăn và lương thực xuất nhập cũng
phải đăng ký. Thân huynh đệ còn phải tính rõ ràng huống chi chúng ta là
hàng xóm cách vách.”
Vợ Đại Đầu nhớ tới tối qua tẩu tử cùng chất nữ oán hận. Với tình cảnh
trước mắt, nàng không khỏi xấu hổ, vẻ mặt ngượng ngùng. Tiểu Phương
cũng cúi đầu không nói, ánh mắt lóe lên.
Lâm Xuân thấy vẻ mặt nương không đúng, trong lòng “lộp bộp” một chút,
lúc này phân phó nói: “Đông Sinh đừng đi qua, ở bên này trông coi. Thịt, đồ
ăn, bột gạo và dầu xuất nhập đều nhớ kỹ. Ai lĩnh dùng bao nhiêu cũng nhớ
rõ.”
Đông Sinh lớn tiếng đáp ứng.
Vợ Đại Đầu ngạc nhiên, lắp bắp nói: “Xuân Nhi, này... Cái này không
được đâu?”
Đừng nhìn nông dân nghèo khổ, nhà mình tính toán chi li thì không có
việc gì, nếu cùng người giao tiếp mà tính toán cẩn thận, nhất định sẽ bị người
nói. Bởi vì mọi người hằng ngày kết giao qua tay gì đó cũng không nhiều, ít
có người “Đinh là đinh, mão là mão” như vậy, không kéo dài tình cảm được.
Dù cho trong lòng tính kế, trên mặt cũng nhất định sẽ nói “thôi thôi” “Không
có việc gì” chiêu đãi khách càng cẩn thận.
Lâm Đại Đầu vì thích tính kế mới mang thanh danh hẹp hòi, mọi người
nói tới đều thấy trơ trẽn. Vợ Đại Đầu không muốn con trai mình cõng lấy
thanh danh này.
Lâm Xuân vẫn khăng khăng nói: “Vẫn là nhớ rõ tốt hơn. Đỗ Quyên và
Quế Hương muội muội các nàng tiết kiệm cũng bị người nói.”
Hắn không sợ tỷ muội Hoàng gia đa tâm, càng biết rõ ràng càng tốt.
Thanh Hà cũng giơ hai tay tán thành, nói: “Tam thẩm, Xuân Sinh ca ca
nói rất đúng. Dùng bao nhiêu đồ đều nhớ kỹ, sau này dễ kiểm tra. Rốt cuộc là
lãng phí hay là tiết kiệm là biết liền.”
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Nói xong, đắc ý liếc mắt nhìn Tiểu Phương.
Tiểu Phương tức giận mặt đỏ bừng. Đây không phải là tát nàng một bàn
tay?
Bất cứ ai có bát diện linh lung cỡ nào, cũng khó chu toàn hai bên.
Lâm Xuân ủng hộ Đỗ Quyên, Thanh Hà các nàng không ý kiến, nhưng
đắc tội biểu tỷ Tiểu Phương, hắn vạn vạn lần không nghĩ tới.
Hắn thấy vợ Đại Mãnh cũng tới, vội thỉnh nói: “Sắp thượng lương, người
nhiều chuyện cũng nhiều. Trên công trường có đại bá trông nom, nơi này liền
thỉnh đại bá nương vất vả chút, giúp thu xếp đi. Nương ta đầu không tốt, năng
lực ăn nói cũng kém đại bá nương. Tối qua nàng còn nói đại bá nương có tài
quản lý nữa.”
Vợ Đại Đầu cũng bận rộn nói: “Đúng vậy. Đúng vậy.”
Vợ Đại Mãnh thấy cháu tôn sùng vợ chồng mình như thế, cảm thấy rất có
mặt mũi, cố ý nói: “Đứa nhỏ này, lúc trước cha mẹ ngươi đã nói rồi, dặn dò
thêm một lần làm cái gì? Sợ ta và đại bá ngươi nhàn hạ hả?”
Lâm Xuân cười nói: “Không phải. Chỉ là trước mặt mọi người nói một
tiếng, đỡ phải các nàng không rõ ràng, xong việc rồi không biết tìm ai hỏi.”
Nói xong nhìn đám con gái và Đông Sinh nói: “Nếu có việc thì đi hỏi đại
bá nương.”
Mọi người đều đáp ứng.
Vợ Đại Mãnh cười.
Lúc trước Lâm Đại Đầu không an bài như vậy.
Xây nhà thường do chính người nhà thu xếp, đợi đến lúc xây xong thượng
lương, ngày đãi tiệc mừng mới có người phụ trách tiếp khách.
Lâm Đại Đầu bận rộn đến mức đầu to ra, vợ càng kiệt sức, căn bản thu
xếp không xong, Thu Sinh huynh đệ đều có chuyện bận, may mà Lâm gia đại
phòng giúp chiếu khán, nhưng vẫn có chút loạn.
Nay Lâm Xuân thuận miệng đem toàn bộ công việc chia thành hai mảng,
do người có mặt mũi và năng lực nhất chia nhau quản, là Lâm Đại Mãnh và
vợ hắn. Mọi người như thêm lòng tin, hết thảy đều đâu vào đấy.
Hòe Hoa nhìn thiếu niên quyết đoán xử sự, lòng ái mộ không nhịn được
tràn lan.
Nhưng yêu sâu đậm, đau càng sâu đậm hơn.
Vốn Đỗ Quyên hôm nay tuyệt không chiếm được điểm tốt gì, dù đuổi
được đám người Nhị Ny đi, cũng sẽ bị oán trách, trước mắt lại được Lâm
Xuân gánh vác hết.
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Hòe Hoa ghen ghét bất bình, lại mờ mịt luống cuống, không nghĩ ra vì sao
trong mắt Lâm Xuân chỉ có Đỗ Quyên mà không nhìn thấy cái tốt của nàng.
Bỗng nhiên, nàng phát hiện đám con gái kia nhìn Đỗ Quyên như cũ đầy
vẻ bất mãn. Nghĩ lại, liền bừng tỉnh đại ngộ: các nàng vẫn trách Đỗ Quyên.
Trách nàng chưa cho các nàng mặt mũi, trách nàng rõ ràng được Lâm Xuân
đặc biệt chiếu cố lại không chịu giúp các nàng.
Nàng liền lẳng lặng nhìn.
Lâm Xuân rất sâu sắc, cũng phát hiện đám con gái dùng ánh mắt phức tạp
nhìn Đỗ Quyên, như câu cửa miệng Đỗ Quyên thường nói là “các loại ao
ước; ganh ghét oán hận”, hắn liền nhíu mày.
Đầu óc hắn xoay chuyển cực nhanh, rất nhanh liền có chủ ý.
Vì thế đối với Nhị Ny cười nói: “Nhị Ny tỷ tỷ, các ngươi nghe người ta
nói tới đây hỗ trợ ta sẽ đưa hộp trang điểm mới tới?”
Nhị Ny thấy hắn lại đề cập việc này, nhẫn nhục sĩ diện trả lời: “Không
giúp. Chúng ta đi.”
Lâm Xuân vội nói: “Ta không ý gì khác. Hộp trang điểm cũng không phải
là thứ quý giá gì, ta muốn đưa cho các ngươi một cái, chỉ là không có công
phu làm. Vừa rồi ta nghĩ ra chủ ý: sau này bất luận trong thôn khuê nữ nhà ai
xuất giá, nhà ta tặng quà đều thêm một hộp trang điểm. Đỗ Quyên nói tiểu cô
nương các ngươi thích mấy thứ này. Các vị tỷ tỷ muội muội cảm thấy thế
nào?”
Đám con gái đều không thể tin được lỗ tai của mình, đồng loạt ngẩng đầu
nhìn Lâm Xuân.
Hắn cũng mỉm cười nhìn các nàng, hơi hơi nhướng mày, ánh mắt loé
sáng.
Đám con gái thấy hắn tươi cười, phảng phất như đang nói, chờ các ngươi
xuất giá ta cho, không phải càng tốt hơn? Nhất thời một đám xấu hổ mặt đỏ
tai hồng, cúi đầu che miệng, hoặc đem đầu giấu sau người bên cạnh.
Chỉ có Nhị Ny kích động nói: “Thật là làm khó Xuân Sinh huynh đệ.”
Đối với nàng mà nói, được cái hộp trang điểm còn không phải là vui vẻ
nhất, chủ yếu là vừa mới mất mặt trước mặt đám đông, hiện tại chẳng khác
nào vãn hồi được mặt mũi.
Nàng nghĩ, Lâm Xuân làm việc rộng rãi như vậy, khó trách con gái đều
thích hắn.
Nhưng tiểu tử này cũng có thể ép buộc người.
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Từ lúc hắn đi vào, đầu tiên là một côn đánh chìm hết tâm tình chìm của
mọi người, giờ lại cho một trái táo ngọt, còn “tỷ tỷ muội muội” kêu các nàng,
làm người nghe ngứa ngáy, thích đòi mạng, đầu óc choáng váng.
Hòe Hoa bị lời Lâm Xuân nói sợ ngây người, không nghĩ tới hắn vì duy trì
Đỗ Quyên mà không tiếc làm hộp cho con gái cả thôn, hơn nữa là vĩnh viễn
làm ra.
Vậy là tốn hết bao nhiêu hộp?
Nàng bỗng nhiên cảm thấy nỗi tuyệt vọng dâng tràn, đau lòng đến chết
lặng.
Nàng chuyển hướng Nhị Ny, nhẹ nhàng cười nói: “Ngươi cần phải cám ơn
Đỗ Quyên. Nếu không vì nàng, Xuân Sinh sẽ không nói lời này đâu.”
Mỗi khi Quế Hương nghe nói Lâm Xuân cùng Đỗ Quyên quan hệ tốt, là
không khỏi tán đồng, bởi vậy hùa theo nói: “Đúng vậy. Xuân Sinh ca ca nghe
lời Đỗ Quyên nhất.”
Hòe Hoa liền mỉm cười.
Đám người Nhị Ny vội vàng đi cảm tạ Đỗ Quyên.
Đỗ Quyên không nghĩ tới Lâm Xuân làm như vậy, đang buồn bực, đảo
mắt đã bị một đám con gái dùng ánh mắt cảm kích chiếu tướng, mới hiểu
được dụng ý của hắn.
Lặng lẽ dùng tay chạm hắn cánh tay tỏ lòng biết ơn, một mặt đối với Nhị
Ny cười nói: “Chuyện không liên quan đến ta. Đều là tâm ý của Lâm Xuân.”
Tiểu Phương chua xót nói: “Sao chuyện không liên quan đến ngươi? Vì
ngươi, Xuân Sinh phải đưa một hộp trang điểm cho mỗi người.”
Hoàng Tước Nhi nghe lời này không đúng, lập tức nói: “Là xuân Sinh tự
mình muốn đưa cho Nhị Ny các nàng. Đưa lễ nhân tình, người thu phải nhớ
ơn!”
Nhị Ny vội vàng nói: “Đúng vậy. Ta còn chưa thu đâu, trong lòng đã cảm
kích rồi.” Nói xong chuyển hướng Lâm Xuân, “Xuân Sinh, sau này cần hỗ
trợ, chỉ cần nói với cha ta một tiếng. Người nhà ta không có bản lãnh gì, chỉ
có một thân khí lực.”
Lâm Xuân cười nói: “Tốt. Có việc ta sẽ mời cha ngươi hỗ trợ.”
Vợ Đại Đầu trước đó cũng không hiểu cong quẹo, cảm thấy con trai làm
quá mức. Mặc dù đối với thợ mộc mà nói, làm một cái hộp trang điểm không
phải là chuyện lớn gì, nhưng mỗi nhà có khuê nữ xuất giá đều đưa, cũng quá
thiệt thòi. Nhưng trước mặt mọi người đã nói ra, nàng không thể kêu hắn thu
hồi. Sau này vợ Đại Mãnh chạm nàng một chút, bên tai nàng nói thầm vài
câu, nàng mới cười lại. Lúc này lại nghe lời Nhị Ny nói, càng vui vẻ hơn.
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Đây chính là lễ nhân tình, không tặng không, còn được thanh danh tốt.
Vì thế nàng cười hướng mọi người nói: “Đây chính là chuyện tốt! Các
ngươi xuất giá đều dùng hộp trang điểm Xuân Nhi làm, nhà ta cũng có thể
dính chút không khí vui mừng đâu.”
Đám con gái đồng loạt xấu hổ cười.
Đỗ Quyên vẫn chưa để ý đến lời của đám người Hòe Hoa, mà đang nhớ
tới chuyện khác.
Không biết nghĩ tới điều gì, bỗng nhiên nàng bật cười.
Lâm Xuân nghiêng đầu tới gần nàng, nhỏ giọng hỏi: “Cười cái gì?”
Đỗ Quyên nhìn hắn nhỏ giọng nói: “Ta suy nghĩ, những cô gái này mỗi
buổi sáng dùng bàn tay nhỏ gầy mở ra hộp trang điểm ngươi làm, ngươi nói
có phải là một sự kiện cực phong nhã không?”
Lâm Xuân tưởng tượng rồi cũng cười, cố ý nói: “Đâu chỉ là phong nhã,
quả thực là rất diễm phúc. Từ đó ta sẽ nổi danh trong đám khuê các. Ai nha,
nghĩ tới là rất kích động!”
Đỗ Quyên nhịn không được muốn cười to, bỗng nhiên trong đầu linh
quang chợt lóe, rốt cuộc bắt được suy nghĩ vừa rồi, vội vàng nói: “Ngươi nói
như vậy, ta nghĩ đến một chủ ý làm cho ngươi có thể nổi danh trong nhóm
khuê các.”
Lâm Xuân hỏi: “Chủ ý gì?”
Hỏi nhưng không chút để ý.
Hắn mới không nghĩ nổi danh đâu, vừa rồi bất quá là nói giỡn mà thôi.
Đỗ Quyên nói: “Ngươi bỏ chút tâm tư vào hộp trang điểm: chẳng hạn như
hạ công phu ở phần tạo hình, hoặc ở trong góc nào đó làm dấu, tóm lại, nhất
định phải hình thành phong cách độc đáo riêng của ngươi, rồi lưu lại độc nhất
vô nhị dấu hiệu của Lâm Xuân ngươi, để người ngoài muốn phỏng chế cũng
không phỏng chế được. Nương vào cơ hội tặng quà này, đánh ra bảng hiệu
nổi danh thiên hạ. Không đúng, là nổi danh trong đám khuê phòng.”
Nói xong, cảm thấy câu nói sau cùng có nghĩa khác, nhịn không được lại
cười.
Lâm Xuân nghe lời này, ngược lại có chút để ý, trầm ngâm nói: “Chủ ý
này, nếu thật làm được, bán ra ngoài núi, làm bảng hiệu Lâm gia chúng ta.
Đỗ Quyên, ngươi giúp ta suy nghĩ đi, vẽ thêm mấy kiếu, không chừng có thể
kích phát linh cảm của ta.”
Đỗ Quyên gật đầu nói: “Để ta cân nhắc.”
Lại thấp giọng nói: “Ta nhất định giúp ngươi nghĩ thêm vài trọng điểm,
làm thành mối sinh ý này, rồi làm lớn lên bù lại tổn thất hôm nay của ngươi,
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quyết không để hành động hôm nay của ngươi lỗ vốn, còn muốn thu hồi lợi
nhuận gấp bội.”
Lâm Xuân nghe xong yên lặng nhìn nàng, muốn nói: “Lỗ vốn ta thích.”
Cuối cùng cái gì cũng chưa nói, cười cười nói: “Vậy hai ta kết phường làm.”
Đỗ Quyên cười nói: “Đợi ngươi kiếm được tiền rồi mới kéo ta kết phường
đi.”
Đang nói, Hòe Hoa lại đây hỏi: “Nói chuyện vui gì vậy, không thể nói cho
chúng ta biết sao?”
Đỗ Quyên cười nói: “Sao không thể nói chứ? Lâm Xuân nói muốn đem
hộp trang điểm làm thành Lâm gia độc nhất vô nhị, để người ta muốn bắt
chước cũng không bắt chước được. Từ đó...”
Nói đến đây dừng lại, cảm thấy phần sau không tiện nói ra.
Đám con gái và Nhị Ny mừng rỡ không thôi, châu đầu ghé tai vào nhau.
Quế Hương rất tò mò, nóng vội hỏi Đỗ Quyên: “Từ đó như thế nào?”
Đỗ Quyên ngửa mặt nhìn về phía Lâm Xuân, cố ý hỏi: “Từ đó như thế
nào?”
Muốn hắn tự mình trả lời.
Lâm Xuân cười híp mắt nói: “Từ đó nổi danh khuê các, làm tất cả nữ nhi
đều nhớ Lâm Xuân ta!”
Mọi người đều há to miệng.
Quế Hương và Thanh Hà phục hồi lại đầu tiên, cười gập cả người.
Vợ Đại Đầu cũng oán trách trắng liếc nhìn con trai, “Đứa nhỏ này!”
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Chương 191
Nhiễu Loạn Rất Nhiều Hồ Nước Mùa Xuân (Tình
Xuân)

 

L

úc này Lâm Xuân có chút không giống bình thường, tự tin cười, ánh

mắt lóe sáng, vẻ mặt có chút bất kham cùng trêu tức, làm cho người nhịn
không được xa tư mơ màng: hắn hi vọng được “con gái” nhớ thương, chờ đợi
trở thành “con gái” trong lòng, thậm chí, cùng “con gái” xinh đẹp phát sinh
chút gì đó...
Không thể trách các nàng quá mộng ảo, bởi vì đang lứa tuổi thích mộng
mơ!
Đỗ Quyên nhìn một đám con gái, trong lòng “lộp bộp” một chút
Hỏng rồi, tên tiểu tử này nhiễu loạn “rất nhiều” hồ nước mùa xuân, bắt
nhốt vô số phương tâm, nói vậy đêm nay thôn Thanh Tuyền có thật nhiều con
gái bị mất ngủ.
Nàng một mặt làm bộ như che miệng cười to, vừa dùng khuỷu tay khuých
hắn, hơi hơi nghiêng đầu, nhanh chóng nói với hắn: “Thu liễm chút đi! Chọc
con gái người ta tương tư, ngươi có nhẫn tâm không?”
Tâm tình Lâm Xuân rất tốt, nghe vậy nhướng mày nói: “Ta nói cái gì đâu?
Ta cũng chưa nói cái gì nha!” Rồi buông thõng tay, vẻ mặt vô tội.
Đỗ Quyên lườm hắn một cái, cảm thấy tiểu tử này quá phá hư.
Cũng đúng, từ nhỏ tì khí hắn không tốt, từng vì một thìa trứng gà mà đánh
nhau với Cửu Nhi.
Bất quá, nàng cũng chỉ nói thôi.
Lâm Xuân nói rất đúng, hắn chưa nói cái gì, chẳng lẽ bởi vì diện mạo,
năng lực xuất sắc, mà không cho hắn nói đùa? Vậy cũng quá ép buộc làm khó
người khác.
Bất quá, nhắc nhở hắn chú ý chút vẫn là cần thiết, bằng không là phiền
toái rồi.
Những đứa con gái kia, trừ bỏ Hoàng Tước Nhi coi Lâm Xuân là đệ đệ
mới thấy hắn cố ý đùa vui, bởi vậy mím môi ha hả cười; còn có Quế Hương
và Thanh Hà cũng phản ứng bình thường; những người khác như Nhị Nha,
Tiểu Liên, tất cả đều cúi mặt xấu hổ, hai mắt long lanh.
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Ngay cả Hòe Hoa luôn văn tĩnh cũng lộ ra nét si mê, không cần che giấu.
Huống hồ, đều là con gái mười mấy tuổi rất đơn thuần, đâu biết che giấu!
Tình cảnh này vừa nhìn là hiểu ngay, một đám thiếu nữ xuân tâm nhộn
nhạo.
Vợ Đại Đầu nhìn thấy da đầu run lên, cảm thấy đứa con trai này tự rước
lấy phiền phức.
Lâm Xuân không hề lo lắng đảo qua, vẫn chưa nhìn kỹ, cũng không lo
lắng các nàng nghĩ nhiều. Hắn nói là nổi danh “khuê các”, để tất cả con gái
đều nhớ hắn làm hộp trang điểm, lại không phải nói một người con gái. Nếu
có người nói càn nói bậy, suy đoán tâm tư hắn, vậy thì thật là tốt, đỡ phải các
nàng nhìn chằm chằm Đỗ Quyên, người trong thôn cũng sẽ không trách Đỗ
Quyên bá chiếm hắn.
Nhị Ny cũng bị Lâm Xuân làm mê mẩn, nhưng rất nhanh hồi thần.
Nàng không giống các cô gái bình thường ngại ngùng khiếp đảm, nói
chuyện rất thẳng thắn: “Lâm Xuân huynh đệ, ngươi đẹp trai như vậy, lại có
thể làm, tương lai nhất định có thể nổi danh. Lúc tỷ tỷ đi dâng hương, sẽ cầu
Ngư nương nương phù hộ ngươi mong ước chuyện đều có thể thành, con
cháu đầy đàn, đời đời thế thế đều phú quý.”
Nói xong còn cố ý nhìn thoáng qua Đỗ Quyên bên cạnh hắn.
Lâm Xuân lập tức cảm giác được, cũng nghe được giọng nói của nàng rất
thành thật, nên cười tươi nói: “Đa tạ Nhị Ny tỷ tỷ. Nhị Ny tỷ tỷ, đợi ngươi
xuất giá, ta nhất định dụng tâm làm hộp trang điểm đặc biệt cho ngươi.”
Trong lòng suy nghĩ lại thêm một cây lược gỗ.
Vợ Đại Đầu cũng vui vẻ được không khép miệng, nói: “Ái dà, Nhị Ny!
Nhìn không ra ngươi biết nói chuyện như vậy.”
Nhị Ny cười nói: “Thím, bộ dạng ta thô kệch chút, nói chuyện vẫn còn
được.”
Tiếp lại chuyển hướng Lâm Xuân, hỏi tới: “Xuân Sinh huynh đệ! ngươi
nói thật chứ? Ta đại khái cuối năm sẽ xuất giá đó.” Rồi có chút xấu hổ xoay
thân mình hơi béo của mình.
Mọi người đều giật mình “A” một tiếng.
Lâm Xuân vội vàng bảo đảm nói: “Đương nhiên là thật. Ta sẽ nói Đỗ
Quyên vẽ hình cho ngươi xem. Ngươi chọn lựa kiểu mình thích, ta sẽ theo
như vậy làm.”
Nhị Ny mừng rỡ mặt đỏ ửng, chạy tới đung đưa tay Đỗ Quyên.
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Đỗ Quyên thấy nàng cao hứng như vậy, mới hiểu được lúc nãy vì sao
nàng mặt dày chạy tới đây, nghĩa là thật sự rất muốn cái hộp trang điểm dùng
khi xuất giá.
Tất cả thiếu nữ đều thích đẹp. Đỗ Quyên đã xem nhẹ nàng.
Lâm Xuân thấy không sao, cười cùng mọi người cáo từ, tự đi công trường
bận rộn.
Vợ Đại Mãnh cũng muốn đi, lúc gần đi cười nói với đám người Nhị Ny là
không cần các nàng hỗ trợ, không phải là muốn đuổi các nàng đi; Nếu là các
nàng muốn ở chơi thì ở lại chơi. Nói xong đi ra ngoài.
Đám người Nhị Ny còn ước gì, quả nhiên ở lại.
Đám con gái líu ríu nói giỡn, náo nhiệt phi thường.
Thanh Hà đứng ra lớn tiếng nói: “Lâm Xuân nói muốn đưa các ngươi hộp
trang điểm, các ngươi cũng không thể ở bên cạnh nhìn chúng ta làm việc, như
thế nào cũng phải giúp một tay. Đều đến đây đi, hỗ trợ rửa rau!”
Nhị ny vén một tay áo lên, nói “Đó là đương nhiên.”
Rồi hỏi Đỗ Quyên: “Ta làm cái gì?”
Đỗ Quyên liền chỉ việc cho nàng, để nàng cùng Quế Hương làm chung
với nhau.
Lập tức, mọi người sôi nổi đi làm việc. Nhắc tới chuyện vừa rồi, mọi
người vẫn còn hưng phấn và khen Lâm Xuân rộng rãi.
Chỉ có hai người căm giận bất bình.
Một là Tiểu Phương. Trong lòng nàng nghẹn một cây đuốc, thiêu cháy
thập phần khó chịu.
Đến cùng Đỗ Quyên có cái gì tốt? Hôm nay lại hại Lâm Xuân tống xuất
rất nhiều hộp trang điểm, hơn nữa còn là vô kỳ hạn, về sau trong thôn khuê
nữ nhà ai xuất giá đều phải đưa, chuyện lỗ vốn như vậy mà cô cô cũng nhịn
được.
Nàng là người không khéo che giấu, bởi vậy trên mặt liền lộ ra vẻ bất
mãn.
Ngặt nỗi Thanh Hà và đám người Nhị Ny cố ý cười nói lớn tiếng, nàng
nghe càng giận dữ.
Một người khác đương nhiên là Hòe Hoa.
Ngày hôm qua miệng nàng bị giật, hôm nay nơi này liền nháo loạn, Lâm
gia lại bị tổn thất, có thể nói thành công làm Đỗ Quyên mất hết mặt mũi.
Nhưng kết quả lại không như nàng tưởng: Lâm Xuân không hề trách Đỗ
Quyên, ngược lại hắn hớn hở như chiếm tiện nghi vậy.
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Nhìn đám con gái trái một tiếng “Đỗ Quyên”, phải một tiếng “Đỗ Quyên”,
chút việc cũng phải hỏi một tiếng, nâng nàng như nâng phượng hoàng, trong
lòng nàng bị đè nén đến đau đớn, khó chịu. Miễn cưỡng duy trì khuôn mặt
tươi cười đã không dễ dàng, càng miễn bàn cùng mọi người vui cười. Vì sợ
người nhìn ra, nàng chỉ cúi đầu làm chuyện của mình. Cũng may bình thường
nàng không nói nhiều, người bên ngoài cũng không cảm thấy không đúng.
Về sau trong đám người, đặc biệt Nhị Ny nói nhiều nhất, nháo ồn ào.
Hòe Hoa bỗng nhiên giật mình, nhớ tới cái gì, mím môi khẽ cười nói:
“Xem các ngươi nhiệt tình hỗ trợ, sớm biết thế Đỗ Quyên trực tiếp đáp ứng
các ngươi còn bớt việc nữa.”
Hoàng Ly nghe xong lập tức hỏi nàng: “Hòe Hoa tỷ tỷ là nói nhị tỷ ta
không làm việc?”
Hòe Hoa vội vàng nói: “Ta không phải ý đó.”
Trong lòng nàng cảnh giác, cảm thấy Hoàng Ly chỉ nhằm vào nàng.
Tiểu nha đầu này mưu ma chước quỷ nhiều nhất, so với Đỗ Quyên và
Hoàng Tước Nhi lợi hại hơn, không dám chọc nàng.
Nhị Ny nghe xong vội nói: “Không phải như thế. Nếu chúng ta không ở
lại, các ngươi vẫn làm việc như thường, cũng không thiếu người. Chúng ta ở
lại đây là vì chơi vui, muốn cùng các ngươi trò chuyện, lại xem các ngươi
nấu ăn, học chút bản lãnh. Đỗ Quyên, ngươi không chê chúng ta ở đấy vướng
chân vướng tay chứ?”
Đỗ Quyên lắc đầu nói: “Sao mà vướng chứ!”
Rồi hướng Hoàng Ly nói: “Hòe Hoa nói rất đúng, việc này vốn ta không
làm tốt. Ta nói chuyện trực tiếp, có sao nói vậy. Ta nghĩ không cần người hỗ
trợ thì cứ nói thẳng như thế, không nghĩ tới lại đắc tội với người khác.”
Con gái ở chung với nhau sinh nhiều chuyện, chỉ vì một câu giằng co, liền
sinh ra mâu thuẫn. Nàng không muốn Hoàng Ly cũng trở nên như vậy, huống
chi hôm nay vốn mình làm sai.
Nhị Ny vội cười nói: “Ta nói chuyện cũng trực tiếp. Nương ta thường
mắng ta không đầu óc.”
Quế Hương sợ lạc hậu, cao giọng nói: “Ta cũng vậy!”
Thanh Hà lại nói: “Còn có Thanh Hà!”
Mọi người đều cười rộ lên, nói chuyện tốt gì đâu mà cũng muốn tranh.
Đỗ Quyên nói: “Nói thẳng dễ đắc tội người khác. Bất quá cũng có lợi.”
Nhị Ny mừng đến mặt mày hớn hở, nói với Đỗ Quyên: “Đỗ Quyên, lời
này ta thích nghe nhất. Nương ta luôn mắng ta, lúc thì nói ta không nhã nhặn
bằng Tước Nhi, lúc nói ta không mạnh mẽ bằng Thanh Hà. Nàng còn nói
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ngươi nữa, nói Đỗ Quyên người ta bộ dạng mảnh mai còn có thể săn thú,
ngươi dài một thân thịt, nặng tới cả trăm cân, ngay cả con thỏ cũng không bắt
được, còn làm được cái gì?' “
Mọi người nghe xong cười ngửa tới ngửa lui.
Đỗ Quyên buồn cười, nhớ tới nương Nhị Nha cũng mắng Nhị Nha như
vậy, thẳng lắc đầu.
Nhị Ny nói: “Dù sao nương ta nhìn chỗ nào đều không hợp tâm ý. Cũng
may nàng không ghét bỏ bộ dạng ta không bằng các ngươi. Nếu nàng dám
nói như vậy, ta nhất định nói cho nàng biết: 'Cái này không thể trách ta, đều
là ngươi và cha sinh ta thành như vậy.' “
Mọi người ầm ầm cười to.
Đỗ Quyên cười nửa ngày, mới nói: “Mẹ ngươi cũng chỉ là nói. Trưởng bối
nha, luôn hi vọng trai gái đều có tiền đồ. Nhưng người tốt cũng có khuyết
điểm, người kém cũng có ưu điểm, trước giờ không có ai thập toàn thập mỹ.
Nếu khinh thường chính mình, hoặc luôn bắt chước người khác, mặt ngoài
nhìn tốt, kỳ thật tinh tế đánh giá cũng chỉ là giả mà thôi.
Lời này nói đến tâm khảm Nhị Ny, nàng mừng đến không biết như thế
nào cho phải, nên chân thành nói: “Đỗ Quyên, không nghĩ tới ngươi tốt như
vậy. Biết thế ta đã sớm đến tìm ngươi chơi, chỉ sợ ngươi không thích.”
Đỗ Quyên buồn bực hỏi: “Sao ngươi cảm thấy ta không để ý người khác.”
Quế Hương cũng nói: “Đỗ Quyên là người hoà khí nhất, già trẻ đều thích
nàng.”
Hòe Hoa cũng vội vàng gật đầu, kể ra rất nhiều ưu điểm của Đỗ Quyên.
Nhị ny ngượng ngùng cười, nói mình nhìn lầm rồi.
Kỳ thật nàng thầm nghĩ, Đỗ Quyên làm những chuyện kia, 2 tuổi đã dám
đánh ca ca, tìm nãi nãi mượn thịt, rơi vào trong nước mà không chết, đi lạc ba
ngày còn có thể trở về, kháng hôn không tiếp thu gia gia nãi nãi ...
Mỗi một vụ đều oanh oanh liệt liệt, cùng “hòa khí” thật không dính líu
chút nào.
Nhưng nàng ngượng ngùng nói, bởi vì sau khi trò chuyện với Đỗ Quyên,
cảm thấy nàng thật sự rất hòa khí, không hề khinh thường các nàng.
Hoàng Ly thấy Nhị Ny nói chuyện thật thà nên an tâm lung lạc nàng, nói
dù nàng có chút mập, nhưng làn da tốt, nhị tỷ nàng biết thiết kế xiêm y, nhất
định có thể giúp nàng che dấu khuyết điểm. Còn có, nàng muốn đi săn cũng
không phải không được, chỉ cần mỗi ngày cùng nhị tỷ luyện tập ném đá là
xong, lại nói cho nàng biết luyện như thế nào. Đợi luyện ném chính xác, săn
con thỏ sẽ dễ dàng hơn.
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Nhị Ny thấy cái miệng nhỏ của nàng nói liên tục, đều là muốn tốt cho
mình, lập tức xem nàng như tiểu muội, đối với Đỗ Quyên, Hoàng Tước Nhi
khen ngợi không dứt, nói 3 tỷ muội Hoàng gia quả nhiên tốt không khác gì
tin đồn.
Hoàng Ly liền thẹn thùng liền cười.
Thoat chốc, rất nhanh đã đến buổi trưa.
Đám người Nhị Ny ở đây chơi, chung quy không phải đứng đắn hỗ trợ,
bởi vậy đến lúc ăn cơm không tiện ở lại, nên cùng Đỗ Quyên cáo từ.
Đỗ Quyên cũng không giữ, cười nói đợi hoàn công lại đến chơi.
Đám người Nhị Ny liền đi.
Đi ra viện, vừa lúc gặp các thiếu niên tới dùng cơm, mau tránh đường. Lại
thấy Lâm Xuân đi ở phía sau, đang từ Lâm gia viện đi ra, vội lớn tiếng kêu:
“Xuân Sinh huynh đệ, chúng ta đi.”
Mọi người nghe xong buồn cười: đi thì đi đi, lại chào riêng Lâm Xuân,
chẳng lẽ trông cậy vào hắn giữ ngươi ở lại ăn cơm sao?
Ai ngờ Lâm Xuân thật giữ lại: “Nhị Ny tỷ tỷ, sao không ở lại ăn cơm?”
Nhị Ny cười nói: “Nhiều người như vậy, chúng ta ở lại chỉ làm loạn thêm.
Đợi ngày thượng lương lại đến ăn tiệc.”
Lâm Xuân vội nói: “Tốt lắm. Nhớ rõ phải đến đó!”
Nhị Ny cười đáp ứng, cùng mọi người xoay người rời đi.
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