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Chương 192
Hài Hước Đại Giới

 

H

òe Hoa đi đến cạnh cửa viện, không biết cần thứ gì, thấy tình cảnh đó

cười với Lâm Xuân nói: “Xuân Sinh ngươi thật lợi hại. Xem, Nhị Ny các
nàng không hề tức giận chút nào, đều khen chúng ta tốt, thích nhất Đỗ
Quyên.”
Lâm Xuân “Nga” một tiếng, hỏi “Nàng thích Đỗ Quyên?”
Hòe Hoa gật đầu nói: “Nàng thẳng thắn nói hết ra, cũng không có gì. Tính
cách Đỗ Quyên tốt, già trẻ không ai không thích, nàng đương nhiên cũng
thích. Còn nói trước đây không biết Đỗ Quyên tốt như vậy, bằng không đã
sớm đến tìm nàng chơi. Hiện tại nàng và Đỗ Quyên rất thân.”
Đề cập tới Đỗ Quyên, Lâm Xuân đứng lại nghe, hay bởi vì chân Hòe Hoa
chưa lành hẳn, đi lại rất chậm, hắn cũng thả chậm cước bộ đi cạnh nàng, cùng
nàng sóng vai chậm rãi đi tới.
Từ xa nhìn lại, hai người một người cao ngất, một người nhỏ nhắn mềm
mại lả lướt, cực kỳ hài hòa xứng đôi.
Vợ Đại Đầu cùng vài phụ nữ sang bên này bới cơm bưng thức ăn, từ xa
nhìn thấy tình cảnh này không khỏi sửng sốt. Chợt nhớ tới tối qua Xuân Nhi
phơi khăn lau mồ hôi lên cành trúc cạnh cửa. Bởi vì màu sắc khăn vải của
mọi người đều như nhau, chắc hắn sợ lẫn lộn với khăn của các ca ca, nên tự
mình giặt phơi lên cành trúc. Nàng trong lúc vô ý nhìn thấy một góc khăn
thêu một đoá hoa nhỏ, rất quen thuộc, lại nghĩ không ra là hoa gì. Lúc ấy còn
nghĩ là không phải Đỗ Quyên giúp hắn thêu, bây giờ nhìn thấy Hòe Hoa, chợt
nhớ ra không phải đó là hoa hòe sao!
Nàng cả kinh không thể coi thường, đứng tại chỗ không động chân.
Mấy ngày nay hai bên nhà đều là người đến người đi không ngừng, vừa
lúc Phùng Thị cũng lại đây, thấy nàng đứng yên không nhúc nhích, liền hỏi:
“Nghĩ gì thế? Sao lại không đi?”
Vợ Đại Đầu vội cười nói: “Nhớ tới một thứ chưa lấy, đợi một lát lại đi
lấy.”
Nói xong cùng nàng đi vào.
Lại nói Lâm Xuân và Hòe Hoa vừa nói chuyện vừa tiến vào, Quế Hương
nhìn thấy mặt trầm xuống, lập tức la lớn: “Xuân Sinh ca ca, nói cái gì đó?
đang đợi ngươi ăn cơm.”
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Lâm Xuân vội đáp ứng một tiếng, vội vàng đi qua ngồi xuống.
Hòe Hoa nhìn Quế Hương nhẹ nhàng cười, cũng không để ý.
Hiện tại tâm nàng đã định chút ít, cũng nghĩ thông suốt.
Nàng muốn lưu lại ấn tượng tốt trong lòng Lâm Xuân, gợi ra sự chú ý của
hắn, làm cho người bên ngoài hiểu lầm, tất yếu phải dựa vào Đỗ Quyên. Bởi
vậy, trước mặt Lâm Xuân nàng khen ngợi Đỗ Quyên, một mặt quan tâm
nàng, một mặt biểu lộ ra mình và nàng có quan hệ không tầm thường.
Nàng cũng không có cảm thấy làm như vậy có gì sai.
Vợ Đại Mãnh và Đỗ Quyên đều nói, nam nhân tốt phải đoạt.
Vì sao nàng không thể đoạt?
Định ra mục tiêu và biện pháp, nàng đi đường nhẹ nhàng hơn rất nhiều.
Bữa trưa vẫn náo nhiệt giống như hôm qua.
Lâm Xuân thấy Đỗ Quyên bận trước bận sau, không đi đến trước mặt
nàng, cũng không ngồi vào bàn, mà bưng bát đi đến dưới mái hiên hỏi nàng:
“Còn chưa an bày xong? Ăn cơm trước đi.”
Đỗ Quyên nói: “Lát nữa ăn. À, sao không thấy Cửu Nhi và Thu Sinh ca
ca?”
Lâm Xuân nói: “Cùng sư phó vào núi rồi, đại khái ngày mai trở về.”
Thì ra là thế. Nhậm Tam Hòa không quen việc đào đất đắp tường, nên
không tới Lâm gia hỗ trợ. Đoán chừng sắp hoàn công, nên mang theo Cửu
Nhi và Thu Sinh, kêu thêm vài hán tử, vào núi săn thú, vì tiệc tân gia cống
hiến một phần sức lực.
“Đại khái đêm mai có thể trở về.” Lâm Xuân giải thích xong, lại hỏi Đỗ
Quyên.”Ngươi có thể nghĩ ra kiểu dáng gì mới cho hộp trang điểm không?”
Đỗ Quyên nghe liền cười, nói: “Cái này đối với ngươi mà nói cũng không
khó. Bất quá thứ này chỉ có thể tới thị trường cao cấp. Ngươi nghĩ đi, hộp
trang điểm thông thường, hộp trang sức cũng không hiếm lạ, khẳng định phải
dùng gỗ tốt, bằng không thật xin lỗi công phu điêu khắc của ngươi. Gỗ tốt, lại
được ngươi, vị đại sư này, tinh điêu tế mài, bên ngoài nhìn có phong vị cổ
xưa, cao nhã cách điệu, bên trong giấu Càn Khôn, như một tác phẩm nghệ
thuật, còn có con dấu độc môn của Lâm Xuân, bán giá thấp không bị lỗ vốn
sao?”
Lâm Xuân nhịn cười không được, gật đầu nói: “Thì theo ngươi nói.”
Đỗ Quyên còn dùng độc môn tay nghề của hắn và công lực phòng giả
phòng trộm, nghe xong mắt Lâm Xuân ánh lên nét xôn xao.
Hắn cười nói: “Không biết còn tưởng rằng ngươi là thợ mộc lâu năm
nữa.”
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Đỗ Quyên nói: “Không biết làm, chẳng lẽ không thể biết thưởng thức?”
Lâm Xuân ăn một miếng cơm, nói trong lòng hắn đã có tính toán, để làm
thử 2 cái trước xem hiệu quả ra sao, lại để cho mọi người phỏng chế, xem có
dễ dàng hay không.
Ý nghĩ của hắn là: nếu làm ra gì đó, ngay cả người Lâm gia cũng không
phỏng chế được, người ngoài càng khó khăn hơn.
Đỗ Quyên nhìn hắn, bỗng nhiên cười, thần bí nói: “Ngươi nói nếu thật
ngươi nổi danh trong đám khuê các, quay đầu bị người nào nhớ nhung, làm
thế nào?”
Lâm Xuân hừ xuy một tiếng cười, nói: “Làm thế nào? Còn có thể đoạt ta
lại.”
Đỗ Quyên cố ý nói: “Không phải không có khả năng này. Một ít nử tử có
quyền thế lại ương ngạnh, cũng sẽ nuôi mặt trắng. Ngươi tuổi trẻ lại có tài
cán, dễ bị người mơ ước, vẫn nên cẩn thận chút.”
Lâm Xuân hơi giật mình nhìn nàng, “Mặt trắng?”
Đỗ Quyên nhếch miệng cười, thầm nghĩ thật là một đứa trẻ thuần khiết.
Nàng tằng hắng một cái, giải thích: “Chính là... Nam nhân thích chiếm lấy
nữ nhân, đem nữ nhân xinh đẹp nuôi dưỡng như đồ chơi. Có vài nữ nhân
cũng thích chiếm lấy nam nhân tuổi trẻ thông tuệ, nam nhân như vậy gọi là
'mặt trắng'.”
Lâm Xuân nhìn chằm chằm nàng, kinh ngạc hỏi: “Ngươi thấy ở đâu?”
Nàng xem sách, hắn không sai biệt lắm cũng đều xem qua. Nàng ở trong
thôn nghe được, còn không bằng hắn nghe nhàn thoại nhiều, vì sao nàng biết,
hắn lại không biết? Sư phó sẽ không dạy nàng cái này đi?
Đỗ Quyên nghe xong cả kinh, đầu óc một chuyển, liền cười nói: “Là ở nhà
ngoại công nghe các biểu ca nói. Bọn họ nghe qua diễn, xem tạp thư cũng
nhiều, nói một ít câu chuyện bi thảm, trong câu chuyện có nhân vật này.”
Lâm Xuân lúc này mới hiểu.
Đợi phục hồi tinh thần, lập tức nghĩ tới nàng nói mình bị người mơ ước,
trở thành “mặt trắng”, nhất thời xấu hổ đỏ mặt, giơ lên chiếc đũa, muốn túm
lỗ tai của nàng, “Cho ngươi nói càn nói bậy!”
Đỗ Quyên giật mình, vội vàng lắc mình tránh đi.
Nàng không phải sợ hắn nhéo, chỉ là trên tay hắn còn đang cầm chiếc đũa,
nếu chạm vào, mặt sẽ dính dầu, bởi vậy nhảy ra cười nói: “Ta chỉ kêu ngươi
cẩn thận chút!”
Lại cảm thấy buồn cười, Lâm Xuân chưng từng động thủ với nàng đâu.
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Lâm Xuân trừng mắt nhìn nàng, phẫn nộ hỏi: “Nếu thật như vậy, ngươi có
quản ta hay không?”
Đỗ Quyên lập tức nói: “Dù vượt lửa qua sông, ta cũng vớt ngươi ra!”
Lâm Xuân thấy nàng bày ra bộ dáng trượng nghĩa, nhịn cười không được,
cúi đầu và miếng cơm lớn.
Đỗ Quyên nhớ tới lúc trước những đứa con gái quý mến hắn, cảm thấy có
chút không yên lòng, nhịn không được lại dặn dò: “Trên đời này, nợ gì cũng
có thể thiếu, chỉ là tình nợ không thể thiếu. 'Khó nhất tiêu thụ mỹ nhân ân',
ngươi nhớ kỹ: nếu có con gái thích ngươi, mà ngươi không có tình ý với
nàng, tốt nhất đừng dễ dàng tiếp thu ân tình của nàng, để tránh ngày sau hãm
sâu phiền toái.”
Lâm Xuân vốn định võ đoán nói “Sao ta lại như thế được”, chẳng biết tại
sao lại nhịn được, chỉ mỉm cười nhìn nàng, ngoan ngoãn gật đầu nói: “Ta
nhớ.”
Trước đây nàng luôn rất nghiêm chỉnh chỉ bảo hắn. Mấy năm gần đây,
nàng không hề nghiêm khuôn mặt nhỏ nói chuyện, khó được hôm nay lại bày
ra bộ dáng giáo sư, hắn dung túng nàng một chút lại thế nào!
Nghĩ xong, hắn nhỏ giọng hỏi: “Ta hôm nay nói chuyện có chỗ nào không
ổn chứ?”
Đỗ Quyên lắc đầu cười khổ, ra vẻ bất đắc dĩ giận dữ nói: “Thật không có.
Bất quá, sinh ra được ưu tú không phải lỗi của ngươi, nhưng sinh ra được ưu
tú còn đi hấp dẫn người khác chính là ngươi không đúng.”
Lâm Xuân nghe xong, nhịn không được, “phốc” một tiếng, phun ra đầy
miệng cơm.
Đỗ Quyên đang đứng đối diện hắn, bị cơm văng lên đầy đầu đầy mặt, trợn
mắt há hốc mồm.
Lâm Xuân phun xong, nhìn Đỗ Quyên đứng như bị phép định thân, cũng
trợn tròn mắt.
Người trong sân đang ăn cơm nghe thanh âm, quay đầu nhìn lại, không
khỏi ồ lên cười to.
Quế Hương cười đến mức không kịp thở, nói: “Này... Đây là làm sao?”
Lâm Xuân tỉnh ngộ lại, ngượng ngùng cười nói: “Không cẩn thận văng
lên.”
Vội vàng kéo khăn trên cổ xuống giúp Đỗ Quyên lau.
Đỗ Quyên “phốc” một tiếng thổi rớt hạt cơm dính trên môi, cả giận nói:
“Lau có ích lợi gì? Không tắm rửa có thể gặp người hả?”
Khi nói chuyện, một hạt cơm trên mí mắt bởi vì chấn động mà rớt xuống.
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Lâm Xuân vội rút tay về, muốn cười lại không dám cười, thúc giục: “Vậy
ngươi mau đi rửa đi.”
Đỗ Quyên thở phì phò xoay người, khóe mắt thoáng nhìn khăn mặt có cái
đồ án ở trong góc, cũng không thấy rõ, cũng không hỏi thêm, một mạch chạy
vào phòng bếp rửa mặt.
Lâm Xuân cũng theo vào phòng bếp.
Hòe Hoa đã sớm nhìn chăm chú vào hai người, thấy bọn họ thân mật, tuy
vẫn có chút khó chịu, bất quá so với lúc trước tốt hơn nhiều. Nàng phải có
đầy đủ kiên nhẫn, từ từ đến, không thể gấp.
Đang bận rộn, nàng bỗng nhìn thấy một thiếu niên nhìn Đỗ Quyên si ngốc
sững sờ. Đây là đường đệ Cửu Nhi, gọi Bát Cân, là con trai của ngũ đệ Lâm
Đại Mãnh.
Vốn nàng chưa để ý, bởi vì Đỗ Quyên như vậy, cả ngày trên mặt đều hào
phóng tươi cười, không ai không thích, các thiếu niên càng thất mát mắt. Chỉ
là chính nàng cũng thường bị thiếu niên trong thôn chú ý. Nhưng nàng phát
hiện Bát Cân nhìn Đỗ Quyên có chút bất đồng: ánh mắt làm người ngượng
ngùng.
Nàng đầu tiên là kinh ngạc, tiếp đó liền để ý.
Cẩn thận quan sát, tim bắt đầu đập mạnh, giống như phát hiện điều bí ẩn.
Bát Cân này, lúc trước mặt người thường hì hì nhìn Đỗ Quyên, không tính
là luống cuống. Khi có một mình thì rất đáng sợ. Tuy Hòe Hoa ngây thơ
nhưng đã biết chuyện, cảm thấy hắn có chút âm tà, đối với Đỗ Quyên có khát
vọng thèm nhỏ dãi rất mãnh liệt, thần thái thực không chịu nổi.
Việc này nàng không nói với ai, chỉ càng lưu tâm Bát Cân.
Lại bận rộn một ngày, tới buổi trưa ngày kế, nhà Lâm gia đã có thể thượng
lương ở đỉnh cao nhất . Bất quá, vì muốn giờ lành, đem thượng lương an bài
vào buổi sáng ngày mai, tiệc rượu cũng mở vào trưa ngày mai.
Lúc chạng vạng, Nhậm Tam Hòa và đám người Thu Sinh săn thú trở lại,
thu hoạch rất khá.
Đám phụ nữ lập tức suốt đêm công việc lu bù lên, lột da, rửa dọn, chặt
chém, hầm xương, vội hết một đêm.
Ngày hôm sau sắc trời mời vừa hừng sáng, Lâm gia già trẻ lớn bé gần hơn
hai trăm miệng đều tới. Lâm thái gia hơn một trăm tuổi tự tay cầm dải lụa đỏ
Đại Lương, do đời chắt cháu trai mang lên giá xà nhà, sau đó đóng đinh cái
rui và đòn tay...
Đến tận đây, nhà Lâm Xuân chính thức xem như xây xong.
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Lâm thái gia nhìn qua tám gian phòng chính, hồn nhiên đại khí, nếu như
xây thêm hậu viện, tòa nhà này chính là đại trạch viện hai tầng.
Không thể tưởng được nhị phòng yếu kém nhất cũng có hôm nay, xem ra
có khả năng vượt qua đại phòng, không khỏi cảm khái, thầm nghĩ nhị tiểu tử
dưới suối vàng nhìn thấy con cháu có tiền đồ như vậy, cũng nên cười đi.
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Chương 193
Biến Cố Bắt Đầu

 

T

iệc rượu buổi trưa mở tại phòng mới xây, náo nhiệt phi thường.

Đầu bếp chính như cũ do Hồng Cô trong thôn và Đại Nương chấp
chưởng, nấu nướng ngay tại nhà bếp Lâm gia. Đỗ Quyên và đám thiếu nữ vẫn
ở Hoàng gia, chỉ làm chút việc vặt như nấu nước pha trà, bỏ lại việc nấu cơm.
Tiệc rượu vòng thứ nhất do người hỗ trợ xây nhà ngồi trước, xem như đáp
tạ bọn họ.
Lâm Xuân và đám người Cửu Nhi cũng lên bàn đi bồi thiếu niên trong
thôn, uống rất nhiều rượu, ra khỏi hội trường vẫn còn hưng trí, đều đến
Hoàng gia tìm nhóm thiếu nữ uống trà, tán dóc, kỳ thật là để nhìn tiểu cô
nương.
Bởi thân thích Lâm gia nhiều, rất nhiều khách lúc đợi ghế ngồi, trước nghỉ
tại Hoàng gia.
Tiệc rượu vòng thứ hai bắt đầu, bớt đi không ít người, như cũ còn dư
không ít.
Làm con dâu tương lai Lâm gia, Hoàng Tước Nhi không dám chậm trễ,
khách khí tiếp đón các nàng, Đỗ Quyên cũng giúp chiêu đãi.
Hòe Hoa phát hiện Bát Cân không thích hợp: hai mắt xích hồng, ánh mắt
không chút kiêng kỵ nhìn chằm chằm Đỗ Quyên, si mê càng thêm si cuồng.
Nhưng bởi vì người nhiều, hắn cuối cùng vẫn ẩn nhẫn.
Hòe Hoa ẩn ẩn cảm thấy nguy hiểm, bởi vậy vẫn lưu tâm hắn.
Thấy hắn đi ra sau viện thì nàng cũng giả vờ đi ra chuồng heo đổ nước
bẩn. Đi theo, lại phát hiện hắn núp trong đống cỏ khô ở hậu viện, không biết
làm cái gì. Lặng lẽ tới gần nhìn, kinh hoảng cả người xụi lơ, nếu không nhờ
bức tường thì đã té ngã.
Bát Cân thẳng tắp dựa vào đống cỏ khô, thống khổ kêu rên. Hạ thân của
hắn, quần áo đã bị kéo lên, tốc tốc run run. Vốn Hòe Hoa còn ngây thơ, đợi
nhìn thấy hắn thò tay phải vào nội y thì bỗng nhiên hiểu cái gì, xấu hổ đến
mặt đỏ tai hồng.
Nàng kinh hoàng, nín hơi, chậm rãi lui ra ngoài.
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Chờ đến tiền viện, nàng làm ra vẻ như không có chuyện gì xảy ra, rửa
sạch bồn trong tay, còn nói đùa vài câu với Nhị Nha, trong lòng suy nghĩ đủ
điều nhưng không biết nên làm cái gì bây giờ.
Đang trù trừ thì nhìn thấy Lâm Xuân đi ra hậu viện, có thay đổi. Nàng hít
sâu một hơi, quyết định vì tương lai của mình cược một phen.
Nhưng là, Đỗ Quyên...
Nghĩ tới điều này, tim nàng không thể ức chế bắt đầu đập mạnh.
Là sợ hãi!
Có tật giật mình đã là như thế, việc còn không bắt đầu đâu, chẳng qua chỉ
suy nghĩ một chút, nàng liền cảm thấy mọi người đều dùng ánh mắt khác
thường nhìn nàng, không tự chủ nghĩ đến sau khi gặp chuyện không may, có
để lại dấu vết gì làm cho người ta hoài nghi đến nàng hay không.
Còn có, nàng làm chuyện như vậy... Không, còn chưa làm đâu, nàng đã
cảm thấy thấp kém hơn Đỗ Quyên, trong vô hình tự biết xấu hổ.
Nhưng nàng nhìn Lâm Xuân đang đứng gần phòng củi, trong nháy mắt
tâm ý kiên định.
Nàng tự nói với mình, Đỗ Quyên rất có bản lãnh, nhất định không có việc
gì.
Nghĩ xong, nàng đi vào phòng, tìm đến Đỗ Quyên, cười nói với nàng: “Ta
thấy Xuân Sinh ở phía sau ói, không biết có phải uống nhiều quá không,
ngươi đi nhìn xem đi.”
Đỗ Quyên kinh ngạc: “Ói? Lâm Xuân?”
Hòe Hoa gật gật đầu, cũng không nói nhiều, liền đi cách vách tìm Quế
Hương.
Ai cũng biết Đỗ Quyên và Lâm Xuân rất thân thiết, nàng nhìn thấy Lâm
Xuân ói, nói cho Đỗ Quyên một tiếng cũng là thường tình. Nếu nàng gấp gáp
đi chiếu cố, đó mới chọc người nhàn thoại.
Về phần Đỗ Quyên sẽ đi hay không, nàng có mười phần nắm chắc.
Chỉ cần Đỗ Quyên đi, việc này thành công một nửa, còn lại một nửa chỉ
dựa vào vận khí.
Lâm Xuân không say, dĩ nhiên cũng không ói, cũng không biết hắn ở cạnh
phòng củi làm cái gì, như vậy thì rất nhanh sẽ rời đi, nhưng nàng không biết
khi nào hắn sẽ đi.
Nếu hắn không đi thì chuyện gì cũng không phát sinh.
Nếu hắn đi ra ngoài, Đỗ Quyên đi không tìm được hắn, sẽ tiếp tục tìm ở
sân sau. Bởi vì Hòe Hoa nói Lâm Xuân “ở phía sau”, lại chưa nói ở nơi nào.
Hậu viện, phòng củi ở phía trước, đống cỏ khô ở phía sau.
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Chỉ cần Đỗ Quyên tìm đến đống cỏ khô kia, Bát Cân say rượu si cuồng,
nhất định sẽ không bỏ qua nàng...
Việc này một nửa dựa vào người tính, một nửa dựa vào trời tính, trong
thời gian ngắn như vậy nghĩ ra được kế này, Hòe Hoa thật thông minh và
nhanh trí.
Đáng tiếc người định không bằng trời định, huống chi “một nửa người
tính bằng một hai ngày tính”
Đỗ Quyên khá hiểu biết Lâm Xuân, hắn một thân võ công thì thân thể là
tiêu chuẩn, lại thấy Hòe Hoa thuận miệng nói, có lẽ là dù uống say cũng
không nghiêm trọng. Còn có, tuy nàng và Lâm Xuân thân như huynh muội,
lại không phải là loại tương tư như Hòe Hoa, đương nhiên sẽ không nghe gió
chính là mưa, ba ba chạy đi chiếu ứng.
Bởi vì nàng còn có việc cần làm, nên rót ly nước, kêu Nhậm Viễn Minh
tới phân phó: “Đưa đi cho sư huynh ngươi súc miệng, hỏi hắn có khó chịu
không. Nếu là khó chịu thì đi vào nghỉ một lát.”
Tiểu Viễn Minh cầm lấy chén nước, nhanh chóng đi tìm sư huynh.
Vừa rồi Hòe Hoa nói chuyện với Đỗ Quyên, hắn cũng có mặt nên biết sư
huynh đang ở “phía sau”.
Nhưng nửa đường bị Tiểu Liên chặn lại, cả kinh nói: “Đừng làm vỡ cốc.
Ngươi muốn đi đâu?”
Tiểu Viễn Minh nói: “Đưa nước cho sư huynh. Hắn uống say.”
Tiểu Liên hỏi ró tình huống, rồi cầm lấy chén nước nói: “Ta đi. Ngươi đi
đường còn đi không vững, đùng là vỡ chén trà.”
Tiểu Viễn Minh nghe xong có chút mất hứng, cảm thấy bị coi thường.
Nhưng có người làm chân chạy, hắn mừng rỡ thoải mái, liền tùy nàng đi,
xoay người báo cáo với Đỗ Quyên.
Tiểu Liên bưng nước đi ra phía sau, vừa vui vẻ vừa ngượng ngùng cười.
Thì ra, vừa rồi nàng vào cửa cũng nghe được lời Hòe Hoa nói, nên muốn
cướp công việc, lấy cớ thân cận tam biểu ca. Nếu tam biểu ca say đến mức lợi
hại, nàng sẽ dìu hắn trở về. Nàng là biểu muội hắn, chiếu cố biểu ca không
phải sao?
Cô gái có ý nghĩ này, đều do nghe lời đường tỷ Tiểu Phương nói.
Mấy ngày nay Tiểu Phương ôm một bụng giận đỗi, rất chướng mắt Đỗ
Quyên, với Hoàng Tước Nhi cũng chướng mắt, với Hoàng Ly càng chướng
mắt, không biết vì sao huynh đệ Lâm gia lại thích khuê nữ Hoàng gia.
Nàng còn không biết mình bị Lâm Đại Đầu đào thải, tự cho là đã ngồi ổn
vị trí con dâu cả Lâm gia, nên bắt đầu bận tâm đến chị em dâu tương lai.
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Nghĩ đến chuyện Hoàng Tước Nhi gả cho Hạ Sinh đã không thể cứu vãn, nếu
Đỗ Quyên gả cho Lâm Xuân, nàng một người không thể đối phó được hai tỷ
muội kia. Bởi vậy, nàng một lòng muốn quấy rối việc hôn nhân của Lâm
Xuân và Đỗ Quyên, thúc đẩy Tiểu Liên gả cho Lâm Xuân, như vậy song
phương vẫn là hai đối một, bên mình có hai người.
Thời gian không phụ người có lòng, còn thật làm cho nàng hỏi thăm ra,
nói sở dĩ Lâm Xuân và Đỗ Quyên còn chưa định thân, là vì Đỗ Quyên bỏ
cuộc. Nàng nói việc hôn nhân của nàng có Ngư nương nương sắp xếp, cũng
không biết an bài như thế nào.
Nàng duỗi chân thở dài, nói cô dượng hồ đồ. Việc này rõ ràng không
trông cậy vào, còn không cho Xuân Sinh biểu đệ và Tiểu Liên định thân, cứ
đợi như vậy không là ngốc sao!
Nàng đem việc này nói cho Tiểu Liên, lại cẩn thận phân tích các loại tình
huống, muốn nàng chủ động một chút, còn nói Hòe Hoa các nàng đến cùng
vẫn kém một tầng, không thân cận bằng bọn họ là thân thích. nàng bỏ thêm
sức lực, cửa than này sẽ thành.
Tiểu Liên ngây thơ cũng không biết tích cóp sức lực là như thế nào.
Nàng ở Lâm gia vài ngày, rất ít khi nhìn thấy Lâm Xuân nói giỡn. Hắn chỉ
vùi đầu làm việc. Nhưng ngày đó hắn trước mặt đám con gái thể hiện sức
quyến rũ hiếm thấy, trong lòng nàng liền có chút không bỏ xuống được, lại
nghe lời Tiểu Phương nói, tin là thật, càng thêm vướng bận.
Hôm nay được cơ hội này, nào có đạo lý nàng không làm tới!
Cho nên nàng liền bưng chén nước ra sân sau tìm.
Đến tận lúc này, người tính một nửa xảy ra chuyện không may, lạc lối;
trời tính một nửa lại thuận theo kế của Hòe Hoa. Lâm Xuân thật sự đã đi rồi.
Nếu hắn trở lại tiền viện, Tiểu Liên còn có thể nhìn thấy, việc này còn có thể
tránh khỏi; cố tình không biết hắn đi đâu, Tiểu Liên liền bưng cái cốc tiếp tục
đi tìm.
Tìm đến bên cạnh đống cỏ khô, còn chưa nhìn thấy người đã nghe thanh
âm “hừ a”.
Trong lòng Tiểu Liên vui vẻ, tưởng Lâm Xuân, vội vàng kêu lên: “Tam
biểu ca, ngươi có sao không? Ta đưa nước cho ngươi đây... A “
Một lời chưa xong, chén nước trong tay rớt trên đất, nàng cũng bị Bát Cân
túm chặt lấy cánh tay, kéo đến trước mặt, ôm vào trong ngực, đầy đầu đầy
mặt loạn cắn, miệng còn không ngừng lẩm bẩm.
Tiểu Liên cả kinh hồn phi phách tán, kêu la giãy dụa.
Quần áo Bát Cân đã cởi hết phân nửa, đang lúc dục hỏa đốt người, Tiểu
Liên lại đi tới. Trong mông lung, hắn chỉ nghe một tiếng gọi mềm nhẹ, một
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bóng dáng nho nhỏ xuất hiện tại trong tầm mắt. Lúc ấy đầu óc hắn đều là
bóng dáng Đỗ Quyên, lập tức đem nàng thành Đỗ Quyên, ôm vào lòng.
Rượu vào thêm can đảm, Bát Cân đau khổ nhiều năm, tự cho là ôm lấy Đỗ
Quyên, thần trí không khỏi điên cuồng, một lòng chỉ muốn làm việc ngày mơ
đêm tưởng, dù Thiên Vương lão tử tới cũng không chịu buông tay, miệng
hôn loạn trên mặt Tiểu Liên, một bàn tay kéo vạt áo Tiểu Liên.
Tiểu Liên giãy dụa thê lương kêu thảm thiết, thanh âm nhất thời truyền
đến tiền viện.
Trong mơ hồ Bát Cân cũng cảm thấy không thể bị người khác phát hiện,
nên một tay bịt miệng nàng, xoay người một cái, đặt nàng lên đống cỏ khô,
thở dốc nói: “Đỗ... Đỗ Quyên... Đỗ Quyên... Đừng sợ... Ta...”
Trong lúc gấp rut kéo không ra vạt áo Tiểu Liên, nên ép sát vào nguời
Tiểu Liên, không kềm được cọ xát.
Tiểu Liên tuyệt vọng thêm sợ hãi, dùng sức giãy dụa, đá đánh hắn.
Nước mắt rơi như mưa, như thế nào cũng không nghĩ tới bị tai họa bất ngờ
này.
Sân trước sân sau cách nhau vài chục bước, Tiểu Liên kêu vài tiếng đã
sớm kinh động thiếu niên ở tiền viện. Cửu Nhi, Tiểu Quả Cân, Hoàng Tiểu
Bảo, Hạ Sinh tràn tới, nhìn thấy tình cảnh sau đống cỏ khô, không khỏi hít
một hơi lạnh.
Lúc ấy quần Bát Cân đã tụt xuống mắt cá chân, trần truồng đưa lưng về
mọi người; Tiểu Liên hoàn hảo, tuy đầu tóc rối tung, quần áo xốc xếch,
nhưng tốt xấu còn mặc trên người.
Mọi người nhẹ nhàng thở ra, không có xảy ra việc gì là tốt rồi.
Trong lòng mọi người đều trầm xuống: việc này tuyệt không là việc tốt!
Cửu Nhi khí nộ không thôi, như lão ưng bắt gà con, xách Bát Cân lên.
Nhưng Bát Cân đã điên cuồng, vẫn chế trụ Tiểu Liên không chịu buông
tay.
Hạ Sinh liền đi lên cho hắn một quyền, mắng: “Súc sinh!”
Cùng mọi người ba chân bốn cẳng ra sức giải cứu tiểu biểu muội.
Tiểu Liên được giải thoát xong, lại bị mấy thiếu niên nhìn, xấu hổ và giận
dữ muốn chết, sợ hãi cả người run rẩy. Hạ Sinh ôm nàng an ủi, muốn mang
nàng đi.
Tiểu Liên căn bản mất đi năng lực hành động, không động đậy, bị nhị biểu
ca kéo, nói đúng hơn là lôi đi. Thiếu nữ mười mấy tuổi, bị chuyện như vậy,
tương đương như gặp tai ương ngập đầu, trong lòng nàng bị sợ hãi bao phủ,
mụ đầu không biết làm gì cả.
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Ra tới gần tiền viện, nỗi sợ hãi làm cho nàng không thở nổi.
Nàng nói năng lộn xộn run run nói: “Không trách ta! Không trách... Ta...”
Hạ Sinh vội an ủi: “Là không trách ngươi. Đều do Bát Cân vô liêm sỉ.”
Tiểu Liên không nghe lời hắn nói, lẩm bẩm, bỗng nhiên trong lòng vừa
động, nhớ tới sự điên cuồng của Bát Cân, nhớ tới lúc hắn khi dễ mình không
ngừng kêu “Đỗ Quyên”, tất cả nỗi sợ hãi của nàng dũng mãnh lao tới.
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Chương 194
Căn Nguyên

 

N

hư người chết đuối bắt được cọng rơm cứu mạng, Tiểu Liên cũng

không biết sức lực ở đâu tới, đột nhiên tránh thoát Hạ Sinh, chạy về sân
trước. Vừa chạy, vừa liều lĩnh kêu khóc: “Không phải ta, là Đỗ Quyên!
Không phải ta, là Đỗ Quyên! Là Đỗ Quyên! Là Đỗ Quyên, hắn vẫn kêu Đỗ
Quyên...”
Nàng muốn tuyên cáo với mọi người mình bị tai bay vạ gió, để chứng
minh sự trong sạch của mình.
Rõ ràng người nọ hẹn trước với Đỗ Quyên, nếu không sao vừa thấy nàng
liền phác lên.
Nàng xui xẻo đụng phải việc này, dựa vào cái gì phải chịu oan khuất?
Nếu không nói rõ, cha mẹ sẽ đánh chết nàng!
Hạ Sinh nghe Tiểu Liên lôi Đỗ Quyên ra, ngẩn ngơ, lại không nhịn được
nổi giận. Đỗ Quyên không ở đây, dính líu gì tới nàng? Tiểu Liên này quá ghê
tởm, mệt hắn mới vừa rồi còn đau lòng nàng bị khi dễ nữa.
Hắn giẫm chân, vội vàng đuổi theo ngăn nàng lại.
Nhưng Tiểu Liên muốn gây ra việc này, muốn mọi người chú ý tới mình,
chân chạy như bay, nháy mắt đã tới tiền viện, xông vào đám đông kêu khóc
làm mọi người đều biết.
Người trong phòng nghe được động tĩnh, đều đi ra.
Trong đó có nương Tiểu Liên, Ngụy gia và những người khác.
Phòng ốc xây dựng xong, nhà mẹ đẻ vợ Đại Đầu dĩ nhiên muốn đến chúc
mừng, có 3 người cậu, 2 người mợ “đại mợ đã trước tới” của Lâm Xuân, còn
có các biểu ca biểu tẩu.
Trước mắt ở sân Hoàng gia có nhị mợ và mợ ba. Các nàng vừa ăn xong
tiệc rượu, được Tiểu Phương mang đến nghỉ tạm. Những người khác vẫn ở
cách vách ngồi đợt thứ hai.
Nhị mợ thấy đầu tóc quần áo của Tiểu Liên xốc xếch, rồi nghe nàng khóc
kể thiếu chút nữa ngất đi, lập tức đưa mắt ném về phía Đỗ Quyên, tràn đầy
thống hận. Nàng cũng giận đến hồ đồ, huống hồ người ai cũng có tư tâm, lập
tức liền tin tưởng lời nói của khuê nữ mình.
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Đám người Quế Hương, Hòe Hoa, Tiểu Phương có mặt, đều lộ vẻ khác
nhau.
Hoàng Tước Nhi tức giận không thôi, bước lên một bước đối với Tiểu
Liên quát mắng nói: “Ngươi nói bậy! Đỗ Quyên luôn ở trong phòng, ngươi
dựa vào cái gì hại nàng?”
Tiểu Liên liều lĩnh hô: “Ta không có. Người nọ vẫn gọi Đỗ Quyên.”
Lúc này Hạ Sinh từ phía sau đuổi lại đây, đối với Tiểu Liên nói: “Tiểu
Liên, ngươi đừng nói bừa! Đều là Bát Cân vô liêm sỉ, mắc mớ gì đến Đỗ
Quyên? Ngươi đừng làm rộn, ta lập tức đi nói cho Đại gia gia cùng ngũ thúc,
xem làm thế nào.”
Hắn giận thật.
Tiểu Liên kéo vạt áo nương, run run, khóc nói: “Ta không nói bừa!
Nương, ta thật sự không nói bừa! Ô ô...”
Đỗ Quyên ngăn lại Hoàng Tước Nhi đang tức giận, ôn tồn hỏi Tiểu Liên
nói: “Khi không ngươi đi ra đằng sau làm cái gì?”
Tiểu Liên bật thốt lên: “Ta đi đưa nước cho Xuân Sinh ca ca.”
Tiểu Viễn Minh Lập nói ngay: “Là Hòe Hoa tỷ tỷ nói sư huynh ói cho Đỗ
Quyên tỷ tỷ biết. Đỗ Quyên tỷ tỷ liền kêu ta đưa nước súc miệng cho sư
huynh. Sau đó, người tỷ tỷ này nhất định muốn đoạt cái cốc, nói nàng đưa
đi.”
Hắn đại khái cũng biết đã xảy ra chuyện, bởi vậy vội vàng chứng minh.
Hoàng Ly nhìn lướt qua Hòe Hoa, ánh mắt tràn đầy là hoài nghi.
Nhưng khoan nói tới nàng, trước cười lạnh đối với Tiểu Liên nói: “Thì ra
là Tiểu Liên tỷ tỷ đi tìm Xuân Sinh ca ca. Tại sao lại đụng phải người khác
chứ? Còn kéo nhị tỷ ta vào. Nhị tỷ ta vẫn luôn ở trong phòng, ngay cả nước
cho Xuân Sinh ca ca cũng gọi Viễn Minh đi. Mấy người mợ đều biết.”
Sắc mặt nhị mợ càng khó coi.
Trước mặt mọi người, lý do Tiểu Liên kéo Đỗ Quyên vào đích thực không
vững.
Tiểu Liên khóc nói: “Ta sợ hắn còn nhỏ làm vỡ cốc.”
Đỗ Quyên chỉ thấy việc này rất kỳ quái, hỏi “Xuân Sinh đâu?”
Tiểu Liên ai ai khóc nói: “Xuân Sinh ca ca... Không ở đằng sau...”
Đỗ Quyên nhìn về phía Hòe Hoa, nghiêm túc hỏi: “Hòe Hoa, đây là
chuyện gì?”
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Sắc mặt Hòe Hoa trắng bệch, nơm nớp lo sợ nói: “Ta thật nhìn thấy Xuân
Sinh ở đó, ta mới nói với ngươi. Không tin, ngươi hỏi Xuân Sinh sẽ biết. Ta
thật chưa nói nói dối. Hắn đi lúc nào, ta cũng không biết.”
Hoàng Ly sắc bén chất vấn: “Ngươi không biết đằng sau còn có người
khác?”
Nếu hôm nay nhị tỷ nghe xong lời của nàng đi ra, sẽ như thế nào?
Quế Hương cũng chất vấn: “Xuân Sinh ca ca làm cho ngươi kêu Đỗ
Quyên đưa nước hả? Nếu hắn không gọi, ngươi nhiều chuyện làm gì? Thân
thể hắn rất tốt, mới không bị ói đâu.”
Đỗ Quyên ngưng thần nhìn chằm chằm Hòe Hoa không nói.
Hòe Hoa kinh hoàng, nuốt từng ngụm nước bọt, chỉ lo lắc đầu, ngấn lệ
nói: “Không biết!”, nàng rất sợ, trước mắt tuyệt đối không thể bị liên lụy.
Đỗ Quyên đối với Tiểu Viễn Minh nói: “Đi, gọi sư huynh ngươi đến đây.”
Tiểu Viễn Minh chạy vội ra ngoài.
Tiểu Liên mặc kệ các nàng tra hỏi, chỉ khóc kể với nhị mợ và mợ ba, nói
người nọ thấy nàng cũng không nhìn kỹ, ôm lấy nàng liền kêu “Đỗ Quyên”,
rồi kêu “Đỗ Quyên”.
Tính tình con gái mình ra sao, nhị mợ rất rõ ràng, bởi vậy hiểu là khuê nữ
gặp tai bay vạ gió, làm kẻ chết thay. Về phần người nọ có gian tình với Đỗ
Quyên ra sao, nàng mới mặc kệ. Đáng giận là khuê nữ gấp gáp thân cận biểu
ca, mới rước họa vào thân, nếu không cũng dễ nói một chút.
Nàng đối với Đỗ Quyên nói: “Đỗ Quyên ngươi xem, Bát Cân kêu ngươi,
ngươi đi hỏi một chút...”
Hoàng Tước Nhi cả kinh kêu lên: “Nhị mợ!”
Nàng tức giận, ủy khuất như trở về 5 năm trước đối gia gia nãi nãi, lại như
mười hai năm trước cùng Đỗ Quyên rơi xuống nước, cảm thấy trưởng bối lấy
mạnh hiếp yếu, không hề nói đạo lý.
Hạ Sinh vội vàng kéo nàng, ý bảo nàng đừng lên tiếng, có việc để cho hắn
nói.
Chung quy mợ là thân thích Lâm gia, nàng còn chưa vào cửa, đắc tội
không tốt.Đỗ Quyên nhìn nhị mợ cười nói: “Nhị mợ đừng nóng vội, mang
Tiểu Liên vào khuyên nhủ trước đi. Nàng bị dọa sợ kìa. Lâm gia là gia đình
nhà giàu có, Lâm gia gia biết đạo lý nhất, huống chi còn có Đại Đầu bá bá và
thím, bọn họ sẽ không mặc kệ Tiểu Liên, việc này nhất định sẽ cho một công
đạo. Chuyện này là chuyện của đại phòng và nhị phòng Lâm gia.”
Quản bản cô nương cái rắm!
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Không phải nàng cứng rắn. Thật sự nàng rất đồng tình Tiểu Liên, nhưng
xảy ra chuyện liền cắn nàng, nàng cảm thấy rất trơ trẽn. Người như vậy, vừa
đáng thương lại đáng giận. Trước không nói nội tình như thế nào, dù đúng
như lời Tiểu Liên nói, cũng không phải lỗi của Đỗ Quyên nàng mà?
Tiểu Liên gặp chuyện không hay, Đỗ Quyên nàng cũng phải chịu theo?
Tiểu Liên bị tai bay vạ gió, chẳng phải nàng Đỗ Quyên càng không vô
tội?
Nhị mợ thấy cháu trai che chở Hoàng Tước Nhi, Đỗ Quyên không vội
không giận mà cười đến vân đạm phong khinh, mà Tiểu Liên chật vật quả
thực rất khó coi. Không còn cách nào, đành phải trước đưa nàng về phòng
chỉnh lý.
Đỗ Quyên lập tức để Hạ Sinh đi gọi đám người Lâm gia gia.
Việc này trưởng bối cần phải ra mặt.
Nơi này tạm thời yên ổn, sân sau lại nháo lên.
Bát Cân bị người kéo ra, đầu choáng váng hôn mê. Sau bị Hạ Sinh đánh
một quyền, lại bị Cửu Nhi vả cho một chưởng, mới vừa tỉnh lại. Nhìn thấy
Tiểu Liên khóc bị Hạ Sinh mang đi, hắn cũng sợ hãi.
Nhưng hắn cũng không phải người ngu, nghĩ rằng nếu cứ nhận như vậy,
mất mặt mũi không nói, về nhà khẳng định sẽ bị trừng phạt, hơn nữa tâm tư
nhiều năm sẽ thành hư không. Dù sao đã như vậy, không bằng không cần thể
diện, bất cứ giá nào đại náo một trận, nói không chừng có thể được như
nguyện.
Đám người Cửu Nhi đè hắn, giúp hắn kéo quần lên.
Đợi mặc xong, Cửu Nhi kêu “Kéo qua tường viện!”
Hắn sợ đi ra phái trước làm người chú ý, đem việc này đồn khắp, hại
thanh danh Tiểu Liên. Bởi vậy muốn leo tường viện phía sau đi Lâm gia,
chưa từng nghĩ Tiểu Liên đã nháo rồi.
Bát Cân nghe xong mừng rõ, điên điên khùng khùng nói: “Đỗ Quyên
đừng đi! Đỗ Quyên, Đỗ Quyên, ngươi tới sờ sờ... Sờ ** nhỏ của ta..”
Nói xong trơ mặt ra cười, mượn rượu làm càn, tránh thoát mọi người chạy
về phía trước.
Hoàng Tiểu Bảo giận dữ, bay lên đã Bát Cân, miệng mắng: “Vương bát
đản! Đồ chó đẻ! Lão tử đá chết ngươi!”
Cửu Nhi nghe xong như ngũ lôi oanh đỉnh.
Vừa rồi hắn còn đang suy nghĩ, việc này nên làm thế nào. Dù sao cũng là
đường đệ của mình, làm ra chuyện bậc này, tuy hắn thống hận, nhưng không
đành lòng trơ mắt nhìn hắn đi tìm chết. Huống hồ cho dù hắn chết cũng
www.vuilen.com

1090

Tác Giả: Hương Thôn Nguyên Dã

ĐIỀN DUYÊN

không cứu vãn được danh tiếng Tiểu Liên. Chỉ có cách làm cho hắn cưới
Tiểu Liên, mới có thể lưỡng toàn.
Ai ngờ, súc sinh này lại xông tới Đỗ Quyên.
Cửu Nhi phản ứng kịp, hai ba bước bắt Bát Cân lại, nắm áo hắn hung tợn
hô: “Ta cho ngươi nói bậy! Ngươi lại nói bậy, ta đánh chết ngươi!!”
Bát Cân không sợ chút nào, như cũ giãy dụa kêu: “Đỗ... Quyên...”
Mắt Cửu Nhi đều đỏ, tay dùng sức muốn bóp chết hắn.
Đám người Tiểu Quả Cân sợ ngây người, vội vàng kéo tay Cửu Nhi ra,
kêu: “Đừng bóp chết hắn.” Mỗi người đều cảm thấy xui xẻo, lại phẫn nộ, cảm
thấy Bát Cân này quá vô liêm sỉ. Đỗ Quyên xinh đẹp, rất nhiều con trai thích
nàng, có ai như hắn không biết xấu hổ như vậy!
Nhưng cũng không thể để Cửu Nhi bóp chết hắn.
Mọi người đồng loạt dùng sức kéo Cửu Nhi ra.
Bát Cân bị kéo ra. Không làm thì thôi, đã làm phải làm đến cùng, thừa dịp
mọi người túm lấy Cửu Nhi, hắn lảo đảo bò lết chạy về phía trước, miệng còn
kêu Đỗ Quyên.
Cửu Nhi bạo nộ, vùng ra khỏi sự kiềm chế của các thiếu niên, cùng Hoàng
Tiểu Bảo đồng loạt đuổi theo.
Bát Cân quyết tâm muốn nháo lớn, vừa chạy vừa giả ngây giả dại, nói Đỗ
Quyên là vợ hắn, từ nhỏ đã sờ soạng tiểu tước nhi của hắn, Ngư nương nương
sớm đem bọn họ lương xứng...
Người phía trước phía sau đều nghe hiểu, căn nguyên là ở đây.
Năm đó, lúc Đỗ Quyên còn chưa đầy tuổi, đi nhà cũ Lâm gia chúc tết,
cùng một đám con nít ngồi trên giường La Hán của Lâm gia lão thái thái
chơi. Bát Cân trên mông không mặc tã, đi tiểu trên tấm da hổ, bị Đỗ Quyên
nhìn thấy, nhanh tay cầm tã liền chận lên, sợ tới mức tiểu Bát Cân “ngừng
tiểu” tại chỗ.
Sau này, người lớn thường lấy chuyện này ra trêu ghẹo Bát Cân. Huynh
đệ Cửu Nhi cũng dùng việc này chê cười Bát Cân, Bát Cân không nhớ
chuyện khác, lại nhớ Đỗ Quyên lấy tã đè lên tiểu tước nhi của mình.
Tuổi tác lớn dần, Đỗ Quyên càng lớn càng đẹp. Mỗi khi hắn nhìn thấy
nàng, kìm lòng không đặng liền nhớ đến tình hình năm xưa bé gái dùng tã
chặn lên tiểu tước nhi của mình, nghĩ đến mặt đỏ tim đập, tâm thần hoảng
hốt.
Lâu ngày, nỗi khao khát này khắc vào cốt tủy, quậy cho hắn gần như
không bình thường.
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Bắt đầu bởi vì xấu hổ, trước mặt người khác còn có thể khống chế, sau
này chung chạ với trẻ hư trong thôn, biết chuyện rồi, liền mất khống chế, nảy
sinh nhiều ý niềm dơ bẩn và hành động xấu, cũng không cần nói tỉ mỉ.
Nhưng bởi vì gia giáo Lâm gia nghiêm cẩn, hơn nữa tỷ muội Đỗ Quyên
đều không phải là yếu đuối, còn có đại sát than Nhậm Tam Hòa, rồi 2 đường
ca, Lâm Xuân và Cửu Nhi, cũng rất duy trì Đỗ Quyên, trong lòng hắn thủy
chung có một phần e ngại, không dám biểu lộ ra nửa phần tâm tư.
Nhưng thiếu niên huyết khí phương cương, lại chứa ý nghĩ như vậy, thời
gian lâu dài, luôn có lúc thất khống. Lần này Lâm gia xây nhà, ngày ngày hắn
cùng Đỗ Quyên gặp mặt, mỗi lần thấy là nhớ đến cảnh tượng khi còn nhỏ, lập
tức tay chân như nhũn ra, cả người máu tràn vào một chỗ, không thể tự giữ.
Đến ngày hôm nay, uống chút rượu, rốt cuộc chuyện không may tới.
Hắn cũng như Tiểu Liên, ý thức được việc hôm nay việc này không thể
giấu diếm, muốn nháo lớn, nói không chừng Hoàng gia vì danh dự Đỗ Quyên
sẽ bỏ qua, hoặc là đem Đỗ Quyên hứa cho hắn cũng không chừng.
Nếu có kết quá đó, dù bị trong tộc trọng phạt cũng cam nguyện.
Không thể trách hắn vọng tưởng, loại chuyện này trước đây trong thôn
không phải là không có qua.
Hắn nghĩ cho đẹp, lại hoàn toàn quên mất Tiểu Liên. Cũng không nghĩ lại,
dù muốn cưới, hắn phải cưới Tiểu Liên. Về phần Đỗ Quyên, hắn ngay cả một
sợi tóc đều không đụng đến được, sao Hoàng gia lại theo ý hắn.
Mang tính toán như vậy, hắn chạy như bay ra sân trước.
Ai ngờ đối mặt một người đi tới, không nói một lời, ngay mặt hắn cho một
quyền. Chỉ nghe một tiếng trầm vang, mang theo tiếng xương vỡ vụn giòn
vang, mũi hắn đã bị đánh vỡ, máu tươi phun trào ra, ngất đi, rốt cuộc kêu
không được.
Người tới chính là Lâm Xuân.
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Chương 195
Ăn Cơm

 

V

ài ngày nay náo loạn vài trận, Lâm Xuân cảnh giác vạn phần, cho nên

vừa nghe thấy sân Hoàng gia có động tĩnh liền chạy vội tới, Nhậm Viễn Minh
chưa kịp đi gọi nữa.
Vừa tiến đến, đã nghe người ta nói Tiểu Liên xảy ra chuyện, nghe Bát Cân
ầm ĩ không chịu nổi, đã hiểu được một nửa. Một khắc kia, hắn muốn giết
người. Chỉ là rất kỳ quái, sau cơn giận dữ hắn phá lệ bình tĩnh, bước nhanh
đón đầu Bát Cân, ngắm chuẩn mũi hắn, không nương tay đấm một quyền,
làm hắn hôn mê.
Đám người Cửu Nhi đuổi tới, nhìn thấy Bát Cân đầy mặt máu, ngồi phịch
trên đất như một bãi bùn nhão, đều hút một ngụm khí lạnh cái này mới thật là
ác!
Lâm Xuân đối với Cửu Nhi nói: “Tìm hai người, khiêng con chó này tới
từ đường đi.”
Cứ chờ gia pháp Lâm gia xử trí đi!
Cửu Nhi cũng rất hận, vội kêu 2 đường huynh đệ tới khiêng Bát Cân.
Bát Cân cũng là thiếu niên, cũng học chút thủ đoạn săn thú, tuy kém Cửu
Nhi, nhưng xương cốt thân mình rất tốt. Vừa rồi Lâm Xuân một quyền đánh
ngất xỉu hắn, bây giờ bị người khiêng, rất nhanh tỉnh lại.
Hắn trừng Lâm Xuân, nói: “Đỗ Quyên là vợ ta...”
Một lời chưa xong, Lâm Xuân lại một cái tát đi qua, máu tươi vẩy ra.
Cửu Nhi cũng ác đá hắn một cước, bị hắn đá lăn lộn dưới đất vài vòng,
không còn chút hình tượng nào.
Bát Cân biết tâm tư 2 đường ca, đều thích Đỗ Quyên, muốn nháo to lên để
bọn họ buông tay không dám cưới Đỗ Quyên. Bởi vậy hắn cắn răng nhịn đau,
kêu Đỗ Quyên là vợ hắn, khi còn nhỏ liền...
Sắc mặt Lâm Xuân lành lạnh, không chờ hắn nói xong, liền nắm áo xách
hắn lên, đưa tay phải ra một quyền vào mặt bên trái hắn.
Tai trái Bát Cân ong ong, mắt nổ đom đóm, lần nữa hôn mê bất tỉnh.
Trong đám người ở đây có đệ đệ Bát Cân. Thấy ca ca bị đánh đến như
vậy, sợ choáng váng.
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Đợi tỉnh táo lại, kêu khóc chạy đi tìm người, nói ca ca bị đánh chết.
Cũng không cần tìm, Hạ Sinh đã đem Lâm thái gia, Lâm đại gia (là lý
chính, đã từ chức), Lâm Đại Mãnh, Lâm Đại Đầu tới.
Cha mẹ Bát Cân cũng theo tới.
Cha hắn là ngũ đệ của Lâm Đại Mãnh, gọi Lâm Đại Thắng.
Hai vợ chồng Lâm Đại Thắng vào cửa đã nhìn thấy Lâm Xuân đánh Bát
Cân một quyền, nhất thời như điên xông lên, quát to: “Xuân Sinh, ngươi dám
đánh đệ đệ?”
Lâm Đại Đầu luống cuống, chạy đến bên cạnh nhi tử hỏi: “Xuân Nhi, sao
đánh nhau?”
Lâm Xuân trừng đại phòng ngũ thúc không ngôn ngữ, ánh mắt lạnh lẽo,
vẻ mặt lẫm liệt.
Lâm Đại Thắng lại bị hắn nhìn trong lòng phát run, vừa vặn Cửu Nhi ở
một bên gầm lên: “Ngũ thúc, ngươi không biết Bát Cân làm cái gì, so với súc
sinh cũng không bằng!” Hắn kích động nói: “Dù là như vậy, các ngươi là ca
ca cũng nên chỉ bảo hắn, sao có thể ra tay đánh hắn?”
Hoàng Tiểu Bảo không phải người của Lâm gia, bởi vậy không cố kỵ chút
nào, châm chọc nói: “Không phải Cửu Nhi và Lâm Xuân đang chỉ bảo hắn
sao? Không thể tưởng tượng được Lâm gia nuôi ra đứa con trai như vậy.
Không biết xấu hổ còn chết cũng không nhận sai. Trừ bỏ đánh, không có biện
pháp nào khác!”
Lâm Đại Thắng giận dữ: “Mắc mớ gì tới ngươi?”
Hoàng Tiểu Bảo nói: “Hắn khi dễ muội muội ta, sao lại không liên quan
tới ta? Ta còn chưa đánh hắn đó!”
Lâm Đại Thắng bối rối, xoay người nhìn về phía Hạ Sinh, trong mắt tràn
đầy nghi vấn: không phải nói là uống nhiều quá khi dễ Tiểu Liên sao, sao lại
khi dễ đến khuê nữ Hoàng gia?
Nương Bát Cân bổ nhào lên người con trai, khóc đến không kịp thở, “Trời
a! Huynh đệ một nhà nha, sao lại ra tay được chứ?”
Lâm đại gia đã đi tới phụ cận, uy nghiêm hỏi: “Đến cùng đã xảy ra chuyện
gì?”
Lâm Đại Mãnh cũng nói: “Cửu Nhi, Xuân Nhi, sao nháo đến như vậy?”
Hai người vừa định nói chuyện, đám người nhị mợ Lâm Xuân đi ra, kêu
trời kêu đất mắng: “Con trai Lâm gia các ngươi thích Đỗ Quyên, mỗi ngày
tưởng nhớ Đỗ Quyên, yêu Đỗ Quyên, nói Đỗ Quyên sờ tiểu tước nhi của hắn,
thì đi tìm Đỗ Quyên sờ đi, làm cái gì tai họa khuê nữ ta?”
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Lúc nãy Tiểu Liên cắn ngược Đỗ Quyên, nàng còn chưa giận lắm; khi Bát
Cân nói ra nội tình, nàng liền nổi giận, cảm thấy đều do Đỗ Quyên gây họa,
làm phiền hà khuê nữ nàng. Nàng lập tức đem chuyện náo ra, một gia tộc lớn
như vậy chỉ cần để ý gièm pha Đỗ Quyên, chuyện Tiểu Liên chịu vũ nhục sẽ
không chói mắt như vậy nữa.
Không thể không nói, nàng và Tiểu Liên thật là mẹ con liền tâm.
Bên ngoài nháo đến như vậy, tỷ muội Đỗ Quyên đương nhiên cũng đi ra.
Dù Đỗ Quyên từng kiến thức qua phụ nữ nông thôn cãi nhau, vẫn bị lời
của nhị mợ chọc tức, nhất thời ngây người, không biết ứng đối thế nào.
Đừng trách nàng uất ức, lời lẽ ô uế của mụ bà chanh chua chửi đổng, nàng
thật không biết đáp trả ra sao, lại nói lời tới quá đột nhiên, nàng không kịp
suy nghĩ.
Hoàng Tước Nhi xông lên trước lớn tiếng nói: “ Nhị mợ, ngươi không
phân rõ phải trái!”
Nhị mợ định nói chuyện, chợt nghe thanh âm thanh thúy truyền đến:
“Chính khuê nữ ngươi không biết xấu hổ, mỗi ngày tơ tưởng biểu ca, yêu
biểu ca, một lòng muốn sờ tiểu tước nhi biểu ca, cho nên mới gấp gáp đưa
nước cho biểu ca, mới bị hại, còn không biết xấu hổ đổ vào người khác.
Chúng ta nhiều con gái như vậy, sao chỉ có nàng chạy ra phía sau?”
Đây là Hoàng Ly, ra mặt nói một hơi, từng câu đối đáp với nhị mợ. Nàng
nghe tức giận đến nhảy cững lên, mắng: “Tiểu nha đầu này, vừa nghe là biết
không phải thứ đứng đắn gì.”
Cửu Nhi nghe xong bạo nộ, đó là nhị mợ Lâm Xuân, không phải mợ của
hắn, bởi vậy nói chuyện không chút khách khí: “Xuân Sinh, sao ngươi lại có
người mợ càn quấy không nói đạo lý như vậy?”
Hận không thể đi lên đánh nàng như đánh Bát Cân!
Nhị mợ tức giận đến ngã ngửa: “Lâm gia ngươi hại khuê nữ ta, còn mắng
ta không phân rõ phải trái?”
Cửu Nhi hung ác nói: “Vậy ngươi tìm Lâm gia nha, kéo Đỗ Quyên vào
làm cái gì?”
Nhị mợ nói: “Nếu không phải Đỗ Quyên trêu chọc hắn, Tiểu Liên có thể
bị xui không?”
Cửu Nhi cười lạnh nói: “Vậy Xuân Sinh cũng đáng chết! Nếu không phải
hắn chọc cho khuê nữ ngươi nhớ thương hắn, đòi đi đưa nước cho hắn, cũng
không thể có việc này. Có phải Xuân Sinh cũng đáng chết hay không?”
Vợ Đại Mãnh chạy tới, đem nhi tử đẩy qua một bên, mắng: “Ngươi lớn
như vậy rồi, cãi nhau với phụ nữ, không chê mất mặt hả?”
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Cửu Nhi cuồng nộ nói: “Phụ nữ này không phân rõ phải trái!”
Giơ quả đấm to lên, muốn tới đánh người.
Vợ Đại Mãnh nói: “Đi! Để nương đến!”
Cửu Nhi biết mẹ nó lợi hại, quả nhiên nhường ra.
Ở một bên, Đỗ Quyên nghe tiểu muội bình thường yêu nhất hình tượng
văn nhã mắng chửi như vậy, kinh hách không khác gì nhị mợ, không thể
tưởng tượng được nàng văn võ toàn tài đến thế, nhã tục đều có thể diễn.
Nàng cuống quít tiến lên quát bảo nàng ngưng lại, bên tai nàng cắn răng
quát lên: “Chó cắn ngươi một ngụm, ngươi cũng cắn trở về hả? Nàng mấy
chục tuổi rồi, lời khó nghe nào cũng dám mắng. Ngươi mới bao lớn? Cùng
nàng cãi nhau. Chửi thắng cũng là thua.”
Hoàng Ly không chịu thiệt thòi, cả giận: “Vậy thì nghe nàng mắng à?”
Đây là hoàn toàn không được!
Nàng lớn như vậy còn chưa bị thua thiệt như thế đâu.
Đỗ Quyên thầm nghĩ đương nhiên không thể ngồi mà đợi bị đập chết,
nháy mắt Lâm Xuân và Hạ Sinh, muốn bọn hắn ra mặt, mà bên kia Cửu Nhi
đã mắng lên.
Lâm Xuân đâu cần nàng nhắc nhở, vốn sẽ ra mặt, nhưng nghe Hoàng Ly
mắng một tràng, hắn nghe xong đen mặt, bởi vì “biểu ca” trong miệng Hoàng
Ly không phải là hắn sao! Nói Tiểu Liên mỗi ngày “tơ tưởng biểu ca, yêu
biểu ca” cũng coi như xong, cái gì mà “một lòng muốn sờ biểu ca ...” Là nói
cái gì nha!
Hắn vừa xấu hổ, vừa sinh khí.
Muốn quát lớn Hoàng Ly, lại sợ chọc tức nàng. Hiện trường càng thêm
hỗn loạn.
Cố lắm mới nhịn xuống, đợi quay đầu mới chỉ bảo nàng. Hắn luôn coi
Hoàng Ly như tiểu muội muội của mình, vì thế hướng Đỗ Quyên nháy mắt,
ra lệnh nàng mang Hoàng Ly vào nhà.
Hắn sợ Đỗ Quyên tức quá, sẽ mắng chửi thêm một hồi nữa.
Việc này hắn thấy Đỗ Quyên không thích hợp làm, do hắn xuất đầu là
được.
Con gái không nên cùng mụ bà chanh chua chống nạnh chửi nhau. Chửi
thắng cũng mất mặt.
Cũng may Đỗ Quyên không mắng, hắn mới an tâm chuyển hướng sang
nhị mợ: “Nhị mợ!”
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Nhị mợ vì Cửu Nhi nói Tiểu Liên nhớ thương Lâm Xuân thẹn quá thành
giận, thấy Lâm Xuân cũng tiến lên, rõ ràng cũng vì khuê nữ Hoàng gia ra
mặt, nên khóc lóc om sòm nói: “Ngươi làm gì, còn muốn đánh nhị mợ? Xuân
Nhi, mợ nói cho ngươi biết: các ngươi nên cẩn thận chút, mỗi người đều bị
hồ ly tinh mê mụ đầu...”
Lời còn chưa dứt, Phùng Thị không biết từ đâu xông lại, nắm tóc nàng,
dùng sức kéo, vừa cắn răng mắng: “Phụ nữ đáng chết, khuê nữ mình là kẻ
không biết xấu hổ hư thúi, còn mắng khuê nữ lão nương. Nếu khuê nữ ngươi
tốt, không dâng lên tới cửa người ta có thể động nàng hả? ...”
Hạ Sinh và Hoàng Tước Nhi vội vàng tiến lên ai nấy tự kéo một người ra.
Kéo ra xong, hai người như trước giơ chân mắng nhau.
Rốt cuộc vợ Đại Đầu cũng chạy tới, ngăn nhị mợ lại nói: “Nhị tẩu, việc
này không phải lỗi ở Đỗ Quyên, sao ngươi loạn mắng người chứ? ...”
Nhị mợ thấy cô nãi nãi không giúp mình, ngươịc lại giúp người ngoài, kêu
khóc nói: “Tên không biết xấu hổ kia thấy Tiểu Liên là kêu 'Đỗ Quyên', sao
không phải tại nàng? Nếu nàng là người tốt, người ta có thể nhớ thương nàng
sao? Chính là cái lạn...”
Vợ Đại Đầu một tay bịt nàng miệng, thống hận không thôi.
Còn ngại gây chuyện không đủ, không đủ loạn, không đủ mất mặt?
Lâm Đại Đầu và Thu Sinh cũng lại đây quát bảo ngưng lại, muốn đuổi
đám người nhị mợ đi.
Nhưng đã quá chậm, Phùng Minh Anh cũng chạy tới, còn có đám người
Hoàng đại nương.
Phùng Minh Anh chỉ vào mũi nhị mợ nói: “Ngươi dám thử mắng thêm
một chữ nữa xem!”
Vợ Đại Đầu biết nàng lợi hại, sợ nháo lớn, vội vàng nói: “Tiểu di nàng, ta
lập tức mang nàng đi. Bước đi!”
Hoàng đại nương vỗ tay lên tiếng mắng: “Không biết xấu hổ! Khuê nữ
mình tìm đàn ông, xảy ra chuyện lại đổ thừa cháu gái lão nương. Ngươi, già
rồi mà không đứng đắn, mới dưỡng ra tiểu tao hóa như vậy...” (chửi theo lối
bình dân = đồ cái thứ già mà không nên nết mới nuôi ra thứ *ĩ con như vậy)
Mấy năm qua, mẹ chồng nàng dâu Hoàng gia lần đầu liên thủ, nhất trí đối
ngoại!
Việc này cũng không đại biểu các nàng hòa hảo như lúc ban đầu. Hoàng
đại nương như cũ vẫn chướng mắt con dâu cả, trước mắng nhị mợ xong, tiếp
đó liền mắng Phùng thị: “Ngươi không phải rất lợi hại sao? Chỉ biết lên mặt
với bà bà, đối với người ngoài thì sợ hãi, coi người ta như Bồ Tát thờ trong
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nhà, còn để khuê nữ đi hầu hạ. Kết quả thì sao, xong việc rồi còn sỉ nhục đẩy
khuê nữ ngươi vào chỗ chết. Ngươi còn có mặt mũi nào hả?”
Phùng Thị bị bà bà chọc trúng tâm phế, nhào về hướng nhị mợ, vài người
kéo lại không nổi.
Trong hỗn loạn, Hoàng Lão Thực sắc mặt dữ tợn, cũng không biết từ đâu
lấy cây đòn gánh đến, đập vào người nhị mợ. Nhưng hiện trường người đông,
lôi kéo khuyên giải, ngươi đẩy ta kéo, đòn gánh lại rơi trên người Lâm Đại
Đầu.
Lâm Đại Đầu “Ái dà” một tiếng, xoay người giữ chặt hắn, dậm chân nói:
“Lão Thực huynh đệ, ngươi đánh ta làm cái gì? Phụ nữ cãi nhau, chúng ta
nam nhân đừng náo loạn. Nên khuyên ngừng lại, mọi người ngồi xuống nói
chuyện.”
Hoàng Lão Thực cao giọng nói: “Lão tử đánh chết nàng! Dám mắng khuê
nữ ta?”
Hắn mới mặc kệ quy củ “trai hiền không cùng nữ đấu” gì đó.
Lâm Đại Đầu thấy hắn cứng đầu, đành phải ra lệnh cho Thu Sinh ngăn
hắn lại, không cho hắn động thủ.
Lâm Xuân nhìn cảnh tượng hỗn loạn không chịu nổi, thúc thủ vô sách (=
bó tay).
Lúc này hắn muốn mở miệng nói chuyện, khẳng định sẽ đắc tội với cả hai
bên, đều sẽ không chịu nghe hắn. Nếu phải gầm lên một tiếng để trấn trụ, tựa
hồ cũng không thỏa đáng, bởi vì cha mẹ, ca ca, đại bá, Đại gia gia, thái gia
gia, trưởng bối đều ở đây, hắn chỉ là tôn tử, bối phận rất thấp.
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Chương 196
Trừng Phạt

 

Đ

ang suy nghĩ, Cửu Nhi qua cơn phẫn nộ cười nói: “Cho bọn họ gây đi,

để mợ ngươi biết Hoàng gia không phải là dễ khi dễ. Di! nãi nãi và nương Đỗ
Quyên tốt với nhau như vậy à? Nga, đây là tạm thời liên thủ, nhất trí đối
ngoại.”
Lâm Xuân trừng mắt nhìn hắn một cái, “Ngươi còn có tâm tư nói giỡn?”
Cửu Nhi nhớ tới Đỗ Quyên vô tội bị khinh bỉ, lập tức mặt trầm xuống,
không cười được.
Cha mẹ, nãi nãi đều ra mặt, lúc này Đỗ Quyên không quản, chỉ ngăn
Hoàng Tước Nhi và Hoàng Ly lại, không cho các nàng tiến lên. Còn liếc mắt
nhìn Hoàng Ly, là ý nói trường hợp như vậy, nên để nương và nãi nãi ra sân.
Các thiếu nữ đững chung với nhau. Tiểu Phương nghe Hoàng Ly mắng
nhị thẩm và Tiểu Liên, đã rất bất mãn, nay lại thấy Hoàng gia nhiều người lên
sân khấu hát đệm như vậy, cha con Lâm gia và cô cô cũng giúp các nàng,
không thể nhịn được nữa, đối với Đỗ Quyên nói: “Nhà các ngươi già trẻ đều
biết mắng người. Gia truyền à?”
Đỗ Quyên hỏi ngược lại: “Ngươi không nghe thấy nhị thẩm ngươi mắng
người à?”
Quế Hương sớm nhịn không được, cũng trợ trận: “Tiểu Phương tỷ tỷ, nhà
các ngươi quá không giảng lý. Việc này rõ ràng không dính líu Đỗ Quyên,
Tiểu Liên và nhị thẩm ngươi còn trách nàng.”
Mặt Tiểu Phương đỏ lên, cười lạnh nói: “Thật không dính líu?”
Nhị Ny cũng đã sớm không nhịn được, cả giận nói: “Là không dính líu!
Bát Cân không ra gì, mắc mớ gì tới Đỗ Quyên? Đỗ Quyên xinh đẹp cũng
không đúng? Nếu không phải Tiểu Liên cướp đòi đưa nước cho Lâm Xuân
thì nào có chuyện này!”
Hòe Hoa cũng cướp lời nói: “Đúng. Việc này là ta nói cho Đỗ Quyên, Đỗ
Quyên cũng không đi, kêu Viễn Minh đi, nàng đoạt làm cái gì? Trong lòng
ngươi không phải không biết, Tiểu Liên có tâm tư gì. Tóm lại là tâm tư bất
chính, mới có tai họa này.”
Thanh Hà càng cười lạnh không ngưng.
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Tiểu Phương tức giận đến rơi lệ, “Các ngươi đều giúp Đỗ Quyên. Tiểu
Liên xứng đáng bị khi dễ sao?”
Đỗ Quyên không vui nói: “Ai nói Tiểu Liên xứng đáng bị khi dễ! Vốn
mọi người đều đồng tình nàng, cũng không thể bởi vì ngươi xui xẻo mà trách
người khác. Vậy có phải trách luôn Lâm Xuân hay không? Vốn các ngươi có
lý nhưng nháo như vậy thật không nói lý.”
Tiểu Phương bị một đám con gái khinh bỉ, tức giận đến nghẹn ngào không
thôi.
Lại nói bên kia, nhị mợ bị chọc giận gần như muốn điên rồi, cảm thấy chị
mình hợp với người ngoài khi dễ tẩu tử nhà mẹ đẻ. Chất nữ đã bị hại, còn
khuỷu tay cong ra ngoài. Ủy khuất này không có cách nào khác nhẫn nhịn
được, nàng dứt khoát ngồi bệt xuống đất, lăn lộn khóc lóc om sòm.
Thời điểm mấu chốt, đám người đại mợ “ mợ cả” của Lâm Xuân cũng
chạy tới hỗ trợ.
Nhưng là, vợ Đại Mãnh ngồi không sao?
Nàng ngăn các nàng lại, lạnh lùng nói: “Thân gia tẩu tử, các ngươi nháo
như vậy, thanh danh Tiểu Liên còn muốn hay không?”
Vừa nói, vừa kêu mấy chị em dâu ngăn đám người đại mợ lại.
Nhị mợ nghĩ rang thanh danh Tiểu Liên đã hỏng rồi. Đều do Đỗ Quyên
làm hại, bởi vậy nhất quyết không tha mắng Đỗ Quyên, các loại ngôn ngữ tục
tĩu ùn ùn xuất hiện.
Người Lâm gia gắt gao bịt miệng nàng nhưng cũng không cản được.
Mấy huynh đệ Lâm Đại Đầu cũng liều mạng kéo khuyên các cậu của Lâm
Xuân, bằng không đã xông lên đánh nhau với đám người Hoàng Lão Thực,
Hoàng lão Nhị và Hoàng Tiểu Bảo.
Nhưng là “mới giải quyết xong một việc lại phải đương đầu việc khác”:
bên này tốn rất nhiều công phu mới áp chế lại, bên kia nương Bát Cân thấy
nhi tử bị đánh trọng thương, lại nghe lời nhị mợ nói, hiểu được nhi tử mình vì
nhớ thương Đỗ Quyên, nhất thời kêu khóc không thôi, “Con của ta a, ngươi
sao hồ đồ như thế chứ? Đó chính là cái hồ ly tinh! Huynh đệ một gia đình vì
nàng mà biến thành cừu nhân...”
Làm nương tự nhiên thiên vị con trai mình.
Nhi tử hồ đồ, đều do Đỗ Quyên quyến rũ.
Hoàng đại nương lập tức mắng nàng nuôi tên súc sinh.
Phùng Thị muốn đi xé miệng nương Bát Cân. So với nhị mợ Lâm Xuân
bên kia, nàng càng hận Bát Cân hơn. Nhưng nhị mợ không phân lý lẽ, khuê
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nữ xảy ra chuyện, không đi tìm chính chủ tính trướng, lại cắn ngược Đỗ
Quyên. Ngụy Hoàng hai nhà cãi nhau, nàng mới không rảnh tay. Hiện tại
rãnh rỗi, dĩ nhiên không chùn tay.
Nhưng mới vừa động đã bị Lâm Xuân kéo lại.
Lâm Xuân kéo nàng ra phía sau, nhấc chân đạp lên ngực Bát Cân đang
hôn mê, nhìn nương Bát Cân lạnh lùng nói: “Ngũ thím, ngươi có tin hay
không, ngươi nói thêm câu nữa, ta một cước đạp chết Bát Cân!”
Giờ phút này, trong lòng hắn sát ý ngập trời!
Hắn không thể so với ngươi, Cửu Nhi.
Từ phía bên người bị hại luận bàn, hắn thân với các nàng hơn Cửu Nhi:
Đỗ Quyên thì không nói, tuy không phải là muội muội ruột của hắn, mà càng
thân hơn muội muội nữa; Tiểu Liên là biểu muội của hắn. Từ bên phía hại
người luận, hắn xa Bát Cân hơn Cửu Nhi một tầng: Bát Cân và Cửu Nhi cùng
một gia gia, là đường huynh đệ; hắn và Bát Cân cùng một thái gia gia, chỉ có
thể tính là tộc đệ.
Cho nên, hắn đối với Bát Cân không có chút thương xót nào.
Mặt nương Bát Cân đầy nước mắt, hoảng sợ nhìn thiếu niên sát khí đằng
đằng, bén thanh khóc kêu lên: “Ta tin, ta tin! Xuân Nhi ngươi mau lấy chân
ra!”
Vừa rồi lúc đi vào, nàng tận mắt chứng kiến hắn một quyền làm Bát Cân
hôn mê, lúc này sợ tới mức hồn rời khỏi xác, rất sợ hắn thật sự một cước đi
xuống đạp chết Bát Cân.
Lâm Đại Thắng chỉ vào Lâm Xuân run run nói: “Này... Cái này còn có
vương pháp sao? Trong mắt ngươi còn có trưởng bối sao? Cha, gia gia, các
ngươi xem...”
Cửu Nhi cũng đi tới, đặt một chân ở đầu vai Bát Cân, nói: “Ngũ thúc, lời
này nên hỏi Bát Cân. Trong mắt của hắn không có vương pháp, không có
trưởng bối, không biết liêm sỉ, các ngươi còn muốn che chở hắn, vu hãm
người tốt, ta hôm nay dám đạp chết hắn!”
Lâm Xuân đưa tay cầm tay hắn, cười lạnh nói với nương Bát Cân: “Huynh
đệ chúng ta trở mặt thành thù. Bất quá, là chúng ta và nhi tử ngươi trở mặt
thành thù. Bát Cân súc sanh như vậy, chúng ta không nhận hắn làm huynh
đệ!”
Tiếng nói vừa dứt, Thu Sinh bước nhanh lại quát: “Còn có ta! Ta cũng
muốn cùng tiểu súc sinh này trở mặt thành thù, không nhận người huynh đệ
này!”
Hạ Sinh cũng đi ra nói: “Còn có ta!”
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Đông Sinh thúy thanh nói: “Còn có ta! Ta cũng không nhận hắn. Quá mất
mặt!”
Phúc Sinh cùng huynh đệ khác cũng đi ra...
Thiếu niên tương đối lớn tuổi hơn, luôn có tâm huyết ghét ác như thù.
Hành vi của Bát Cân làm cho bọn họ thấy quá trơ trẽn. Lúc này đứng ra coi
như là tỏ thái độ, tuyệt không đứng chung với kẻ xấu. Một người, hai người
đều đứng ra, còn lại không dám không đứng ra.
Nhìn một mảng lớn thiếu niên, Lâm Đại Thắng và vợ vạn phần hoảng sợ.
Bên này huynh đệ Lâm gia nháo cho khẩn trương, bên cạnh cũng giương
cung bạt kiếm.
Phùng Minh Anh không dám tin chất vấn vợ Đại Mãnh: “Tẩu tử, sao Lâm
gia ngươi lại có một phụ nữ không phân rõ phải trái như vậy? Con trai mình
không biết xấu hổ, ngược lại còn trách cứ khuê nữ người ta?”
Vợ Đại Mãnh lúng túng nói: “Muội tử hãy nghe ta nói, vợ lão ngũ hồ
đồ...”
Trong hỗn loan, Lâm Đại Mãnh phát hiện Nhậm Tam Hòa nhìn chằm
chằm Bát Cân, trong mắt lóe ra ánh nhìn khát máu, trong lòng không khỏi
“lộp bộp” một chút, thầm mắng vợ lão ngũ không biết sống chết, vội vàng
ngăn hắn lại nói: “Huynh đệ, cho ca ca cái mặt mũi, việc này nhất định có
giao phó cho ngươi, Lâm gia ta tuyệt sẽ không dung túng súc sinh này.”
Nhậm Tam Hòa nhìn hắn thật lâu sau, mới khẽ gật đầu.
Lâm Đại Mãnh liền hướng về đám người bên trong, gầm lên: “Tất cả im
miệng cho ta!”
Trong viện an tĩnh lại, mỗi người đều nhìn trưởng bối Lâm gia.
Đợi yên tĩnh hoàn toàn, Hoàng lão cha đối với Lâm thái gia nói: “Đại gia,
việc này ngươi đều nhìn thấy, cháu gái ta ngồi ở trong nhà trêu ai ghẹo ai,
xảy ra chuyện lại đến mắng nàng? Hẳn là người Lâm gia làm chuyện xấu.”
Hai người khác của Hoàng gia cũng chất vấn.
Người một nhà cãi thì cãi, nhưng nếu có tranh chấp với người khác họ, thì
nhất định phải đoàn kết đối ngoại. Đó là tại sao năm xưa Hoàng lão cha trách
một nhà đại nhi tử “cấu kết” Lâm gia, không nghe lời của hắn, làm mất mặt
mũi của hắn.
Lâm đại gia thầm mắng Hoàng lão cha làm bộ làm tịch, hiểu là hắn lúc
này nói chuyện tuy là vì cháu gái, thật ra là muốn chèn ép Lâm gia, báo thù
chuyện mấy năm trước, ra một hơi.
Lão già này dựa vào cái gì chất vấn cha hắn?
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Hắn không chờ cha hắn mở miệng, lạnh lùng tiếp lời: “Yên tâm, việc này
nhất định cho ngươi một cái kết hài lòng. Ta Lâm gia không như vài người,
quản giáo con cháu trước nay không hề nương tay.”
Hắn có ý là, ta nào giống như ngươi một lão già không kiến thức. Mặt
khác bao che khuyết điểm.
Mới nói xong, chợt nghe Lâm thái gia nói: “Đem Bát Cân nhốt vào từ
đường, quỳ ba ngày, không cho ăn cơm.” Lại nhìn chằm chằm Lâm Đại
Thắng lạnh lùng nói: “Không được mắng cháu ngươi. Hai người bọn họ đánh
thì đánh, dù bọn họ không động thủ, Bát Cân cũng chạy không thoát bữa tiệc
gia pháp này. Bọn hắn bây giờ đánh qua thì không đánh nữa, nhìn đói ba
ngày đi!”
Thanh âm không cao, nhưng người một sân nghe rõ ràng.
Hai vợ chồng Lâm Đại Thắng ngây dại.
Nương Bát Cân khóc nói: “Gia gia, đây là lấy mạng tôn tử ngươi a!”
Bát Cân bị trọng thương, nếu bị đói ở từ đường ba ngày, còn có mạng đi
ra sao?
Khuôn mặt nhăn nheo của Lâm thái gia không động, hừ lạnh một tiếng
nói: “Chết càng tốt! Lâm gia ta còn có rất nhiều cháu chắt, thiếu một mình
hắn cũng không ít đi. Giữ lại tiểu súc sinh này cũng là tai họa.”
Người trong sân nghe xong, trong lòng ứa ra hàn khí.
Khóe miệng Hoàng lão cha giật một cái, không thể không thừa nhận, lão
yêu tinh này so với mình ác hơn.
Bất quá điều này cũng khó trách, ai kêu ngươi ta đông con cháu, có mười
mấy đứa, thật không để ý đứa này. Hoàng gia đơn bạc hơn, căn bản không
cách nào so sánh được.
Nương Bát Cân như bị rút đi gân cốt, ngã xuống đất.
Mắt thấy đám người Cửu Nhi phụng mệnh đi lên khiêng Bát Cân, mắt
nàng đỏ lên, liều mạng hô: “Bất công cũng không thể như vậy! Hùm dữ còn
không ăn thịt con, đều là chắt trai, không cho hắn học thợ mộc, học săn thú
coi như xong, bây giờ còn giúp người ngoài muốn mạng của hắn. Ngươi lấy
dây thừng siết chết hết cả nhà chúng ta đi...”
Lâm thái gia nghe xong lời này, nộ khí trong mắt chợt lóe, nhìn về phía
đại nhi tử.
Lâm đại gia hoảng hốt vội nói: “Cha đừng nóng giận. Ta đến quản giáo kẻ
hồ đồ này.”
Nói xong quay sang mắng vợ: “Ngươi nuôi con thật ngoan a! Mình không
có bản lĩnh còn trách người. Phúc Sinh và Cửu Nhi so với con trai của ngươi
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thông minh hơn, cũng không học thợ mộc, sao vợ lão Đại không trách ta bất
công? Không phải đã dạy Bát Cân săn thú sao, hắn không chịu được khổ, còn
trách người không chịu dạy.”
Bát Cân học săn thú, nhưng hắn hâm mộ Cửu Nhi Lâm Xuân, muốn học
võ với Nhậm Tam Hòa. Nhậm Tam Hòa đâu thèm để ý đến hắn, nương Bát
Cân liền muốn Cửu Nhi dạy đường đệ. Cửu Nhi dạy chút kiến thức cơ bản và
quyền cước thường thấy trước, Bát Cân liền nói Cửu Nhi ca ca tàng tư, không
chịu dạy hắn công phu thật, vì thế bực bội không ít.
Lâm đại gia mắng xong quát ra lệnh: “Đại Mãnh, mang nhà lão Ngũ về!”
Hắn cực kỳ hối hận.
Con dâu nói hắn bất công cũng chưa nói sai, là hắn nuông chiều Lâm Đại
Thắng. Kết quả, nuôi ra đồ vô dụng này, vợ cũng quản không xong, cháu trai
cũng không dạy tốt.
Lâm Đại Mãnh nhanh chóng đáp ứng, thở phì phò trừng mắt nhìn ngũ đệ,
lại kêu lão nhị lão tam lão tứ, huynh đệ mấy người như áp phạm nhân, đem
hai vợ chồng Lâm Đại Thắng đi.
Vừa đi, nương Bát Cân vừa khóc kể, nói trưởng bối bất công, bất công
cháu đích tôn. Dù Phúc Sinh và Cửu Nhi không có học thợ mộc, nhưng Thập
Cân đang học.
Thập Cân là em trai của Cửu Nhi, năm nay mới 10 tuổi. Bởi vì thông
minh lanh lợi nên cho hắn học thợ mộc. Trước tiên ở nhà cùng gia gia học 45 năm kiến thức cơ bản, hôm kia mới được phái đến học cùng Lâm Xuân.
Lâm thái gia cảm thấy tuy Lâm Xuân còn trẻ tuổi nhưng tư duy nhanh
nhẹn, linh cảm phong phú, sau này còn có nhiều không gian phát triển hơn,
không phải mấy trưởng bối thợ mộc Lâm gia có thể so được, cho nên quyết
định sau này bọn tiểu bối đều do hắn đến chỉ bảo.
Nương Bát Cân một lòng muốn cho con trai mình học thợ mộc, khổ nỗi ba
nhi tử tư chất đều bình thường, bởi vậy không được chọn đứa nào, trong lòng
một bụng bất bình, hôm nay đồng loạt bạo phát.
Vợ khóc kể, Lâm Đại Thắng cúi đầu không lên tiếng.
Hắn thường bị vợ bên gối thổi gió, trong tâm tư cũng có chút oán hận cha
mẹ, chỉ là ngại nghiêm phụ nghiêm huynh (= cha anh nghiêm khắc), không
dám làm ầm ĩ mà thôi. Hiện tại vợ nháo, hắn liền làm bộ ỉu xìu, không để ý
tới, để nàng tùy tiện nháo.
Lâm Đại Mãnh nghe em dâu nói liên miên cằn nhằn, không khỏi phiền
lòng, đối với Lâm Đại Thắng nạt nhỏ: “Lão ngũ, kêu vợ ngươi câm miệng.
Thứ không biết chết sống, nếu chọc tức gia gia, ngươi đừng nghĩ sống!”
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Lâm thái gia hơn một trăm tuổi, bao nhiêu năm qua không quản chuyện,
hôm nay tự mình ra mặt xử trí chắt trai, có thể biết là ông giận bao nhiêu.
Tuy thân thể ông hoàn hảo, nhưng từng tuổi này, không chừng một ngày
nào đó ngủ một giấc không tỉnh lại nữa. Nếu cứ đi như vậy, đó là sống thọ và
chết tại nhà, là việc vui; nhưng bị con cháu làm cho tức chết, đây chính là bất
hiếu.
Dù Lâm Đại Thắng bị chuyện của con làm thất hồn lạc phách, đến cùng
biết nặng nhẹ hơn phụ nữ, nghe lời đại ca nói, vội cố nén phiền não quát lớn
vợ.
Nhưng nương Bát Cân đã tuyệt vọng đến cực điểm, căn bản không để ý
tới hắn.
Nhị đệ của Lâm Đại Mãnh cũng rất giận, cảm thấy ngũ đệ và ngũ đệ muội
đều không có mắt, thấy đã đi xa Hoàng gia, mới quát: “Ngu xuẩn! Còn muốn
mạng của Bát Cân hay không? Muốn mạng của con trai ngươi thì thành thật
một chút cho ta.”
Nương Bát Cân giật mình, thế này mới tỉnh táo lại, không làm khó nữa.
Bên này, Đỗ Quyên nghe lời nói của nương Bát Cân, không khỏi lòng băn
khoăn.
Cứ tưởng rằng Lâm gia hòa thuận, thì ra cũng có mâu thuẫn, bất quá là đè
xuống.
Cũng đúng, gia tộc lớn như vậy, dù xử lý sự việc công bằng cũng có
người cảm thấy bất công, huống chi làm cha mẹ cũng rất khó công bình chân
chính.
Đang suy nghĩ, Lâm thái gia uy nghiêm nhìn lướt qua đám người, sau đó
nhìn qua nàng, ôn tồn hỏi: “Quyên nha đầu, ngươi chịu ủy khuất. Là Lâm gia
ta không quản giáo tốt Bát Cân, mới gây ra chuyện này. Thái gia gia xử trí
như vậy, ngươi có vừa lòng không?”
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Chương 197
Hòe Hoa Sợ Hãi

 

Ô

ng không hỏi vợ chồng Hoàng Lão Thực, chỉ hỏi Đỗ Quyên, càng

không để ý người Ngụy gia.
Xảy ra chuyện như vậy, ông cũng sinh khí, cũng giận chó đánh mèo.
Nhưng khác với nương Bát Cân chỉ trách cứ Đỗ Quyên, sống hơn một
trăm tuổi ông nhìn càng rõ ràng: Bát Cân mê luyến Đỗ Quyên, không dám để
lộ trước mặt người, uống say rồi nổi cơn điên nhưng cũng biết trốn sau đống
cỏ khô ở hậu viện. Nếu không phải Tiểu Liên đụng vào, chờ hắn chịu đựng
qua đi thì cũng vô sự, đâu đến nỗi thân bại danh liệt, trọng thương gần chết
như hiện tại.
Về phần Tiểu Liên chịu nhục, nhìn không hay ho, cũng do nàng tự tìm.
Có một chuyện ông thấy rất rõ ràng: Bát Cân và Lâm Xuân, nếu hôm nay
say rượu thất khống là Lâm Xuân, chỉ sợ sẽ là tình cảnh khác, còn không biết
gia đình kia cao hứng cỡ nào đâu!
Cho nên, trong lòng ông thập phần khinh bỉ Ngụy gia.
Đỗ Quyên vô tội, bởi vậy ông tự mình cùng nàng bồi lễ, trước mặt mọi
người vì nàng đính chính.
Đỗ Quyên nghe xong ngẩn ra, lập tức cười nói: “Đương nhiên vừa lòng.
Ta biết Lâm gia sẽ công bình xử lý việc này, cho nên vẫn không lên tiếng.
Thái gia gia cũng đừng nóng giận. Trong sách nói 'Đại trượng phu khó bảo
thê hiền tử hiếu'*, lại có cách ngôn nói 'Một nuôi dưỡng cửu tử, cửu tử các
bất đồng.'** Lâm gia tộc lớn, nhân khẩu đông đảo, có một hai con cháu hư,
cũng là khó tránh khỏi. Lâm gia có thái gia gia và Lâm gia gia quản, phía
dưới lại có cháu trai và chắt trai ưu tú, không cảy ra đại sự gì.”
*Đại trượng phu khó bảo thê hiền tử hiếu = đàn ông chân chính cũng khó
dạy ra vợ hiền con hiếu.
**Một nuôi dưỡng cửu tử, cửu tử các bất đồng = tương tự như câu cha mẹ
sinh con, trời sinh tính.
Lâm thái gia nghe xong thập phần thư sướng, vê râu mỉm cười.
Nha đầu kia, sáng mắt sáng lòng, ông không nhìn lầm nàng.
Lâm đại gia lúc này mới nói vài câu khách sáo với Hoàng lão cha.
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Đỗ Quyên lại nói: “Thái gia gia, đã không sao, hãy mời khách khứa vào
ghế ngồi đi. Hôm nay là ngày vui của nhà Đại Đầu bá bá, không thể để việc
này quấy rối.”
Lâm Đại Đầu liên tục gật đầu, thiếu chút nữa lệ nóng doanh tròng, cảm
thấy vẫn là Đỗ Quyên tri kỷ!
Người Nguỵ gia nghe lời này bị chọc tức.
Nhị cậu Lâm Xuân cười lạnh nói: “Nha đầu Hoàng gia cũng thật biết dỗ
người, đều như nhau. Đây là mặc kệ sống chét của Liên Nhi nhà ta?”
Vốn hắn còn thầm trách vợ hồ đồ, không nên dính líu Đỗ Quyên. Nhưng
sau khi nháo qua một trận, hắn cảm thấy Lâm gia luôn duy trì Hoàng gia,
mặc kệ Ngụy gia chịu ủy khuất, trong lòng rất giận.
Lâm đại gia sầm mặt nói: “Đi qua Đại Đầu bên kia nói! Chúng ta nhiều
người ở đây như vậy, không phải để nói chuyện này. Ngươi nhìn xem, vợ
ngươi vẫn nháo, có cho chúng ta cơ hội nói chuyện không chứ?”
Nhị cậu tức giận nói: “Đại bá, chẳng lẽ chỉ có một mình vợ ta nháo sao?”
Lâm đại gia trừng mắt nói: “Vợ ngươi không mắng Đỗ Quyên trước,
Hoàng gia có thể cãi lại sao?”
Nhị mợ há mồm muốn lên tiếng, vợ Đại Mãnh cắt ngàng: “Tẩu tử có cần
tới chúng ta hay không? Gây nữa cha ta sẽ bỏ mặc đó.”
Vợ Đại Đầu cũng thấp giọng khẩn cầu: “Ca, tẩu tử, chúng ta về bên kia
nói đi. Trước mặt nhiều người như vậy, càng nói không phải Tiểu Liên càng
mất mặt sao? Gây tiếp cũng không giải quyết được gì a!”
Lâm Xuân huynh đệ cũng tiến lên nói rõ lợi hại với cậu.
Lại nhìn Lâm gia, từng hàng người đứng phía sau Lâm thái gia, từ lão hán
bảy tám mươi tuổi đến thiếu niên mười một mười hai tuổi, tất cả đều sắc mặt
ác liệt. Lâm lão thái cũng được một đám cháu dâu và cháu gái vây quanh đi
tới.
Lúc trước Lâm thái gia không lên tiếng, mắt lạnh nhìn Ngụy gia và Hoàng
gia gây nhau, bọn hắn đều không động. Chỉ có một nhà Lâm Đại Đầu khuyên
can. Nay Lâm thái gia vừa lên tiếng, những người này đều đứng ra, ai dám
nháo nữa?
Muốn nháo cũng không nháo được.
Người Ngụy gia thấy trận thế này, không dám la lối nữa. Huống hồ nghĩ
tới Tiểu Liên, việc này phải có một kết thúc, bởi vậy hầm hừ theo sát người
Lâm gia đi về cách vách.
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Những người này vừa đi, những người khác đều dần dần giải tán. Rất
nhiều người từ tiệc rượu bị gọi xuống, cơm chưa ăn xong. Lâm Đại Đầu ngọt
nhạt cười làm lành, thỉnh bọn họ đi ăn, nhất là Ngụy gia và Hoàng gia.
Phùng Thị bực bội đi về nhà.
Nàng có thể không bực sao?
Tuy Lâm gia xử trí công chính, nhưng thanh danh Đỗ Quyên lại không
tránh khỏi bị hao tổn. Chỉ cần nàng vừa nghĩ đến Bát Cân tên súc sinh kia nói
những lời này với Đỗ Quyên, rồi Tiểu Liên lại nói Đỗ Quyên làm mấy
chuyện này, nàng liền tức giận đến cả người phát run, hận không thể xé hắn
ra.
Về sau nhắc tới Đỗ Quyên mọi người sẽ nhớ đến việc này, vậy phải làm
thế nào đây?
Lâm gia dĩ nhiên minh bạch tình huống này, bởi vậy, người Lâm gia chia
thành mấy tố: một tốp cứ theo lẽ thường thu xếp tiệc rượu, một tốp đi cùng
Ngụy gia đàm phán, còn một tốp đi trấn an Hoàng gia.
Cha con Hoàng lão cha bị người kéo đi uống tiệc rượu Lâm gia, Phùng
Thị và Phùng Minh Anh ở nơi này, vốn vợ Đại Mãnh muốn đích thân đến
bồi, nhưng bên kia đích thực không rời được nàng, nàng liền đem chuyện này
ủy thác cho chị mình, là nương Quế Hương.
Về phần Đỗ Quyên, dĩ nhiên do Quế Hương và Thanh Hà bồi.
Tiểu Liên và tiểu Phương đều bị mang đi.
Ngụy gia và Hoàng gia cãi nhau, đương nhiên ngượng ngùng để các nàng
ở lại nơi này.
Lâm Xuân còn đặc biệt khuyên những thiếu niên rời đi.
Hắn nhớ tới chuyện vừa rồi, trong lòng bất an, cảm thấy đều vì nhà mình
xây nhà mới đưa tới những người này, trong đó người nào cũng có tâm tư
không nên có, người khác lại không biết, trong lúc vô tình làm hại Tiểu Liên
và Đỗ Quyên.
Xảy ra chuyện như vậy, các thiếu niên cũng biết tránh né hiềm nghi, đều
đi.
Chỉ một hồi công phu, sân Hoàng gia liền trống rỗng thanh tịnh.
Lâm Xuân lúc này mới gọi Đỗ Quyên ra mái hiên nói chuyện.
Ánh mắt rơi xuống trên mặt nàng, bất an trong lòng nặng hơn.
Bị việc hôm nay ảnh hưởng, bản chất nam nhi trời sanh trong hắn thức
tỉnh, làm cho hắn cảm thấy lo âu: từ trước đến giờ luôn chiếu cố Đỗ Quyên,
thậm chí giúp nàng chống đẩy hôn ước nàng không muốn, điều này đều
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không là gì cả. Hiện tại nàng đã trưởng thành, bị nam nhân mơ tưởng nguy
hiểm, điều này làm cho hắn không thể tha thứ.
Hắn bất quá mới rời đi một lúc đã xảy ra chuyện như vậy, tương lai thì
sao?
Trước mắt chợt lóe lên trò hề của Bát Cân, tim hắn co rụt lại.
Thấy hắn trên dưới đánh giá mình, Đỗ Quyên vội nói: “Ta không sao.”
Lâm Xuân vẫn chưa tin tưởng lời của nàng, làm sao có thể không có việc
gì chứ.
Bất quá, hắn biết Đỗ Quyên không phải là người khiếp đảm nhu nhược,
nếu nói không có việc gì, nhất định sẽ không vì việc này mà làm ra hành
động quá khích hoặc trầm luân.
Nên hắn nhẹ giọng nói: “Đợi ta kêu Đông Sinh lấy một ít thức ăn lại đây
cho các ngươi. Nếu ngươi không muốn qua bên đó ngồi, thì bưng thức ăn đến
đây, đơn giản mở hai bàn.”
Đỗ Quyên gật đầu nói: “Biết. Ngươi mau đi đi.”
Chuyện của Tiểu Liên mới là đại sự đó. Nàng là biểu muội của Lâm
Xuân, lại là ở tiệc mừng tân gia Lâm gia mới gặp vũ nhục. Người gây án lại
là tộc đệ Lâm Xuân, thuận tình thuận lý Lâm gia đều không thể qua loa.
Nhớ lại bộ dáng nhị mợ khóc lóc om sòm, Đỗ Quyên thay hắn lo lắng,
“Về bên kia coi kết quả thế nào, ngươi qua đây nói cho ta biết một tiếng.”
Lâm Xuân cũng ý thức được việc này gian nan, gật gật đầu.
Hai người đứng dưới mái hiên cong cong thấp giọng nói chuyện, đám
người Quế Hương ở trong bếp nấu nước, có người làm việc ở nhà giữa. Lui
tới bận rộn, không có ai quấy rầy, chỉ có Hòe Hoa là ngoại lệ.
Nàng nhìn hai người, vài lần muốn đi qua, lại không nhấc chân được.
Rốt cuộc, Lâm Xuân đi. Khi đi, trong lúc vô ý nhìn lướt qua phòng bếp
bên kia. Đứng tại cửa phòng bếp, Hòe Hoa thấy tim run lên, có cảm giác như
bị nhìn thấu. Nàng không biết làm gì, khóc chạy tới giữ chặt Đỗ Quyên nói:
“Đỗ Quyên. Ta... Ta thật sợ... Ta... đừng trách ta... Xin lỗi...”
Lâm Xuân dừng chân lại, nhíu mi nhìn Hòe Hoa.
Đỗ Quyên còn chưa khóc, nàng khóc cái gì?
Chỉ thấy cả người Hòe Hoa run rẩy, nói năng không mạch lạc, trong mắt
tràn đầy kinh hoàng.
Nàng không giả bộ, là thật sự sợ hãi, sợ đến không che giấu được. Thì đơn
giản không che giấu nữa, mà la lên, thản nhiên lộ vẻ sợ hãi của mình so với
kiệt lực che giấu dễ dàng hơn nhiều.
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Chung quy, nàng còn nhỏ, lần đầu tiên sinh ác niệm hại người.
Nàng tự nói với mình: “Ta không hại người. Ta không làm gì cả, ta chỉ nói
với Đỗ Quyên là Xuân Sinh uống nhiều quá, muốn nàng đi xem xem. Ta
không giở thủ đoạn ép nàng đi, nàng có thể không đi. Không phải là nàng
không đi sao, đã kêu Tiểu Viễn Minh đi. Tiểu Liên là tự rước lấy nhục, trách
không được người khác. Đỗ Quyên không sai nàng đi, ta cũng không sai nàng
đi, là chính nàng cướp đòi đi. Không trách ta! Không thể trách ta!”
Trong lòng nàng nghĩ “không trách ta”, ngoài miệng lại lải nhải nói: “Đều
trách ta. Nếu ta không nhiều chuyện, Tiểu Liên sẽ không nghe thấy được, sẽ
không chạy đi đưa nước cho Xuân Sinh... Ô ô...”
Đỗ Quyên và Lâm Xuân liếc mắt nhìn nhau, thở dài khuyên nhủ: “Ngươi
đừng suy nghĩ nhiều. Việc này không trách ngươi. Tiểu Liên... Nàng có ý
tưởng như vậy, dù ngươi không nói, nàng nhìn thấy Lâm Xuân ở đó, nói
không chừng tự mình cũng sẽ kiếm cớ đi.”
Lâm Xuân cũng trầm mặc, vừa rồi hắn cùng Đỗ Quyên nói chuyện này.
Khi đó hắn đúng là đứng ở phụ cận phòng củi.
Thì ra là tiệc rượu rất ồn, ở Hoàng gia cũng là một đống người, hắn liền đi
tới nơi yên tĩnh để ổn định tâm thần, rất nhanh lại rời đi. Nhưng là, hắn không
nói với ai là một lúc sẽ đi, ngay cả hắn cũng không nghĩ tới sẽ đi lúc nào, cho
nên hắn cùng Đỗ Quyên phân tích, cảm thấy hết thảy đều là trùng hợp.
Về Hòe Hoa, Đỗ Quyên cũng hỏi qua Hoàng Tiểu Bảo, Cửu Nhi, họ nói
từng thấy nàng đi ra chuồng heo đổ nước, một hồi quay về, hẳn là không đi ra
phía sau nữa.
Đỗ Quyên cũng cảm thấy nàng hẳn là không có đi ra sau viện.
Kiểu phỏng đoán này thập phần mơ hồ, trừ phi tận mắt chứng kiến, rất
khó kết luận tình hình thực tế. Không có chứng cứ, nàng không làm gì Hòe
Hoa, bằng không cũng giống như mẹ con Tiểu Liên. Làm như vậy, ngoại trừ
cãi nhau ầm ĩ chứ không có ích lợi gì.
Bất quá, nàng vẫn rất để ý thần tình của Hòe Hoa.
Hòe Hoa dạng này, rất hiển nhiên đổ hết khuyết điểm lên người mình.
Lâm Xuân thấy nàng sợ cả người run run, có chút không đành lòng, mở
miệng nói: “Tốt lắm Hòe Hoa, ngươi cũng đừng trách mình. Đều do Bát Cân
tên vô liêm sỉ kia làm bậy, các ngươi bất quá là ngoài ý muốn gặp phải.”
Đỗ Quyên cũng nói: “Đúng nha Hòe Hoa, đây đều là ngoài ý muốn.”
Hòe Hoa khóc đến mũi hồng hồng, không kềm được nức nở nghẹn ngào,
nói: “Ta cũng biết là ngoài ý muốn. Nhưng là, nếu không phải ta... nói cho
Đỗ Quyên, Tiểu Liên... cũng sẽ không nghe thấy... sẽ... sẽ vô sự !”
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Hòe Hoa khóc rống kinh động Quế Hương, các nàng đều vây quanh.
Nghe nàng nói như vậy, tuy Quế Hương không đành lòng,nhưng nhịn
không được cả giận: “Đỗ Quyên còn không khóc, ngươi khóc cái gì? Giống
như ngươi bị nhiều ủy khuất lắm vậy, còn muốn Đỗ Quyên đến khuyên dỗ
ngươi. Ngươi đây không phải là càng làm cho nàng khó chịu sao! Nếu ngươi
thật áy náy, nên đi dỗ Đỗ Quyên. Còn có Tiểu Liên nữa, nàng mới cần khóc
đến chết kìa.”
Thanh Hà nói thầm nói: “Chính là khác người!”
Sắc mặt Hoàng Tước Nhi cũng không tốt.
Hòe Hoa nghe xong, cố nín khóc nói: “Xin lỗi, Đỗ Quyên!”
Về phần Tiểu Liên, nàng nào dám qua an ủi nàng, sợ sẽ bị nhị mợ mắng
chết.
Đỗ Quyên nói: “Thôi, ta lại không trách ngươi, có cái gì xin lỗi chứ.”
Lâm Xuân nói: “Được rồi, đừng nói nữa.”
Lại dặn Đỗ Quyên vài câu, mời mọi người đợi lát nữa qua uống rượu, rồi
mới xoay người đi.
Nơi này, đám người Quế Hương nghe Đỗ Quyên giải thích nguyên do
Hòe Hoa khóc, sắc mặt cũng đều rất trầm trọng. Đều là thiếu nữ mười mấy
tuổi, đặt mình vào hoàn cảnh người khác nghĩ đến chuyện Tiểu Liên gặp, sao
lại không e dè kinh sợ, vừa rồi bất quá là cố ra vẻ không sao mà thôi. Huống
hồ Tiểu Liên ngây thơ, so với Tiểu Phương càng được lòng người, mọi người
càng đồng tình nàng hơn một chút.
Quế Hương nhìn Hòe Hoa phẫn nộ nói: “Bây giờ mới sợ à? Ngươi nói
ngươi đó, đang tốt lành kêu Đỗ Quyên đưa nước gì cho Xuân Sinh ca ca chứ.
Hắn lớn như vậy, lại không có say bí tỉ, tự mình không biết đi rót nước sao?”
Đỗ Quyên biết Quế Hương vì mình mà bất bình, nhưng oán trách Hòe
Hoa sẽ đắc tội nàng, nên lặng lẽ nắm tay nàng, không cho nàng nói thêm.
Hoàng Ly lại nhìn chằm chằm Hòe Hoa hỏi: “Ngươi thật không biết Bát
Cân ở phía sau?”
Hòe Hoa lại khóc, cắn môi lắc đầu.
Đỗ Quyên vội nói: “Hoàng Ly đừng nói nữa! Mặc kệ Bát Cân ở phía sau
hay không, Hòe Hoa lại không biết Lâm Xuân sẽ rời đi, cũng không biết Bát
Cân sẽ nổi điên.”
Hỏi như vậy không có chút ý nghĩa nào.
Không có chứng cớ, nàng còn có thể nghiêm hình khảo vấn sao?
Nếu thật việc này do Hòe Hoa cố tình gây nên, chỉ có thể nói nàng là thần
tiên có năng lực biết trước, hơn nữa, cũng đáng sợ!
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