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C

uối cùng, việc này vẫn do Lâm thái gia ra mặt giải quyết.

Lâm thái gia lên tiếng: Lâm gia không nhận thông gia này, để Tiểu Liên ở
lại, những người khác ngày mai rời đi, từ giờ về sau không cho vào cửa Lâm
gia.
Đây chính là kết quả hắn một tay thúc đẩy.
Đám người nhị cậu vừa sợ vừa giận. Tuy Lâm Đại Đầu nói không nhận
bọn họ, nhưng bất quá chỉ là nói dỗi, nhưng Lâm gia lão thái gia nói chuyện
phân lượng lại bất đồng.
Đại cậu cũng nói người Lâm gia không phân rõ phải trái, thiên vị Hoàng
gia.
Lâm đại gia chen miệng nói: “Đến cùng xảy ra chuyện gì, trong lòng các
ngươi có phán đoán. Đừng coi người khác đều là kẻ ngốc. Chúng ta không
rảnh nghe ngươi ngụy biện. Nghe nhiều, mình cũng sai theo.”
Rồi ra lệnh người Lâm gia không để ý đến bọn hắn.
Có thế người Ngụy gia mới bối rối, mềm nhũn ra, quỳ bồi tội lão thái gia.
Lâm thái gia không tha, còn muốn bọn họ bồi tội Hoàng gia.
Nhị cậu kích động nói: “Hai đứa con gái Hoàng gia trong mắt không có
trưởng bối, đánh mợ hắn thành như vậy, lão gia tử sao mặc kệ?”
Đỗ Quyên lại nói nàng không ném nhị mợ.
Nhị cậu si ngốc nhìn nàng, nói: “Nhiều người đều nhìn thấy, ngươi còn
muốn chối?”
Đỗ Quyên nghiêm túc nói: “Ta nói không ném là không ném. Ta chỉ ném
người chửi ta.”
Nhị cậu bị nàng chọc giận muốn hộc máu, người mắng nàng không phải là
nhị mợ các nàng sao, cho rằng cứ như vậy có thể qua phà sao? Nên cả giận
nói: “Ngươi còn dám nói càn nói bậy! Nhiều người nhìn thấy, ngươi ném
chính là 2 mợ, còn có biểu tẩu các nàng.”
Người Lâm gia nghecũng không hiểu ra sao, cảm thấy Đỗ Quyên hỗn hào.
Mắt Lâm Xuân lại lấp lánh nhìn Đỗ Quyên, chờ đoạn sau của nàng.
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Đỗ Quyên nhàn nhã nói: “Nói như vậy, là nhị mợ và đại mợ mắng ta? Vậy
thì khó trách. Người mẳng ra lời như vậy không xứng làm trưởng bối của ta!
Ta cũng không có trưởng bối như vậy! Ta không đánh đến nàng răng rơi đầy
đất là vì mặt mũi của Đại Đầu thím đó.”
Sắc mặt đại cậu và nhị cậu hết xanh rồi đỏ.
Vợ Đại Mãnh nhìn Đỗ Quyên xuy một tiếng cười vui vẻ.
Đỗ Quyên nhìn đám người Ngụy gia cười lạnh nói: “Rất nhiều người đều
nghe thấy. Ngươi hỏi thử mọi người đi: người mắng lời thô tục như vậy,
xứng làm trưởng bối sao?”
Năm đó nàng cùng nãi nãi cãi nhau, nãi nãi tức giận đến hận không thể
đánh chết nàng, cũng không mắng nàng như vậy đâu. Trừ Phượng Cô nói
Hoàng Tước Nhi vài câu, nàng đã giận dữ mắng tiểu thẩm này.
Hoàng đại nương vội vàng nói: “Đúng vậy. Ta chưa từng mắng qua cháu
gái ra, 2 phụ nữ kia dựa vào cái gì mà mắng nàng? Các nàng là thứ mợ gì
chứ?”
Hoàng Ly cũng nói: “Đại tỷ ta không ném. Là ta và nhị tỷ ta cùng ném.”
Nói cách khác, nàng và nhị tỷ không phải là dâu Lâm gia, không cần nhận
người mợ này.
Chung quy người Ngụy gia chưa bồi tội Hoàng gia, nhưng không dám
khai báo. Về phần Lâm thái gia muốn đoạn tuyệt quan hệ với Ngụy gia, bọn
họ giả bộ hồ đồ. Kéo thêm vài ngày, chẳng lẽ em rể có thể lấy gậy đuổi bọn
họ đi?
Lại nói, Đỗ Quyên và Hoàng Ly ném 2 mợ rất nặng, thậm chí thấy máu,
đang thanh tẩy bôi thuốc. Trên miệng vết thương đầy vấy mỡ, lúc rửa rất khó
chịu, đau đến kêu thảm thiết không ngừng. Còn có mắt cũng dính dầu cay,
đau rát.
Lão thái gia biết ý đồ của bọn họ, phân phó Lâm Đại Đầu không cho
Ngụy gia gặp vợ hắn.
Một là phòng ngừa bọn họ mặt dày khẩn cầu, sau đó cháu dâu mềm lòng.
Hai là muốn mài dũa tính tình bọn họ, cho bọn họ biết mùi.
Lão thái gia vẫn chưa yên tâm, kếu mấy huynh đệ Thu Sinh tới phân phó:
“Tuy là cậu các ngươi nhưng không thể tùy bọn họ. Nhớ kỹ: chuyện của Lâm
gia ta, không cho người ngoài nhúng tay vào, mặc kệ là cha hay cậu! Ta sống
một ngày, sẽ làm chủ cho các ngươi một ngày; Ta chết, các ngươi tìm Đại gia
gia ngươi làm chủ.”
Huynh đệ Thu Sinh đồng loạt đáp ứng.
Lâm đại gia lúng túng nhìn nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy không có ai, mới
yên tâm.
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Lời Lão gia tử dạy tôn tử, không tiện truyền ra bên ngoài.
Loạn một trận, vợ Đại Mãnh lại thu xếp bổ sung đồ ăn, một lần nữa mở
tiệc.
Phùng Thị bởi vì bà bà nhắc nhở, không đi.
Dựa vào cái gì nàng phải đi?
Đi sẽ tiện nghi nhị mợ bọn họ.
Nàng không đi, cũng không từ hôn, cho tức chết người Ngụy gia. Cho
nên, tỷ muội Đỗ Quyên ở lại, cùng Quế Hương và đám con gái mở một bàn ở
Tây sương.
Nơi này trở lại bình thường, nhà cũ Lâm gia lại tới gây chuyện.
Nương Bát Cân bởi vì chuyện của con mình cực kỳ bi thương, vừa thầm
oán trưởng bối bất công, không để ý con cháu, vừa oán hận Đỗ Quyên chiêu
ong chọc bướm, mê mẩn nhi tử mình, vừa đau lòng mắng Tiểu Liên vô sỉ,
quyến rũ biểu ca.
Trong đó, nàng hận Tiểu Liên nhất.
Lý do dĩ nhiên cũng giống lão thái gia nghĩ.
Nàng vừa hận, vừa cùng chồng thương lượng nên khẩn cầu trưởng bối thế
nào để bọn họ hồi tâm chuyển ý, cứu lại tính mạng Bát Cân, bởi vì Bát Cân bị
Lâm Xuân đánh vỡ mũi, tai trái cũng bị gãy, hơn nữa thương thế trên người,
nêu không điều trị đàng hoàng, sợ không sống nổi.
Trong núi này mặc dù không có danh y, lại có thuốc tốt.
Bị ngoại thương, chỉ cần dùng thuốc tốt điều dưỡng, vẫn có thể lành lại.
Hai người đang thương nghị, chợt nghe nói cha giúp Bát Cân định thân,
định vẫn là Tiểu Liên. Lúc này nương Bát Cân khóc, nói thà chết cũng không
cho thứ cặn bã này vào cửa. Nàng luôn nhớ thương Xuân Sinh, việc này ai
cũng biết, Bát Cân sẽ mang tiếng rùa rút đầu.
Lâm Đại Thắng biết rõ cha quyết định không thể sửa đổi, bởi vậy mặt đầy
sầu khổ.
Nương Bát Cân nhớ tới con trai đang ở trong từ đường chịu khổ, bỗng
nhiên mắt chuyển động, ra một chủ ý. Nàng nói thầm với Lâm Đại Thắng
một lúc, sau đó hai người thu thập một phen, bi thiết đi tới Hoàng gia.
Vừa lúc tỷ muội Đỗ Quyên vừa ăn xong tiệc rượu, đang định về nhà liền
đụng phải.
Hai vợ chồng Lâm Đại Thắng lập tức quỳ trước cổng lớn Hoàng gia, dập
đầu với Đỗ Quyên.
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Đỗ Quyên thấy người tới không có thiện ý, vọt qua một bên, cũng không
hỏi chuyện gì, chỉ nói bọn họ có việc thì đi Lâm gia nói với lão thái gia, đừng
tìm nàng một đứa bé.
Nương Bát Cân thầm hận, khóc nói: “Đỗ Quyên, tuy Bát Cân hồ đồ nhưng
đối với ngươi đó là một tấm chân tình. Nay việc này cũng đã xảy ra, ta và cha
hắn cũng hiểu được ngươi bị tức, còn bị hỏng thanh danh. Ngươi yên tâm,
chúng ta sẽ không quỵt nợ. Hôm nay chúng ta đến tạ lỗi cho nhi tử, lại hướng
Hoàng gia cầu hôn. Ngươi yên tâm, ta nhất định coi ngươi như khuê nữ,
ngươi vào cửa liền đương gia...”
Lời còn chưa dứt, Hoàng Tước Nhi nổi giận, thét to: “Ngươi nằm mơ!”
Hoàng Ly cũng mắng: “Cóc mà đòi ăn thịt thiên nga! Cũng không soi vào
bãi nước tiểu coi mình ra sao, là thứ gì!”
Lâm Đại Thắng tức giận muốn đứng dậy, nhớ tới đã cùng vợ thương
lượng, lại cố nhịn xuống, cúi đầu không nói lời nào.
Đỗ Quyên quát Hoàng Ly ngừng, nhìn vợ chồng Lâm Đại Thắng suy tư.
Hôm nay phát quá nhiều chuyện, nàng phải suy nghĩ thật kỹ.
Tuy nàng không có tâm cơ nhưng không ngốc, chỉ là không thích dùng
tâm kế mà thôi.
Việc này nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, phải suy nghĩ kỹ mới
xuất chiêu, tránh bị người lợi dụng ám hại.
Nghĩ xong, nàng kêu Hoàng Ly đi Lâm gia gọi người, mình và Hoàng
Tước Nhi đứng bên cạnh, không tức giận, không khuyên bảo, cũng không
kinh hoảng, mặc cho vợ chồng Lâm Đại Thắng nói cái gì, chết cũng không
mở miệng.
Trong sân Lâm gia, rất nhiều người vừa cơm nước xong. Vợ chồng Lâm
Đại Thắng quỳ nhận sai ở cửa Hoàng gia, Hoàng Tước Nhi thét chói tai lập
tức kinh động bọn họ, đều chạy đến xem đến cùng là chuyện gì.
Tiếp đến, vợ chồng Lâm Đại Mãnh và đám người Thu Sinh, Lâm Xuân
đều đuổi tới.
Cũng không kinh động lão nhân. Lâm Đại Đầu đang dỗ vợ, cũng không có
tới.
Nghe nương Bát Cân lại một lần nữa “tình chân ý thiết” khóc kể Bát Cân
si tình Đỗ Quyên, nói ngũ phòng nguyện ý gánh vác hậu quả, vì Đỗ Quyên
đính chính thanh danh, dùng kiệu 8 người khiêng đưa nàng vào cửa... Lâm
Xuân huyết khí dâng lên, cùng với cơn tức do cậu mợ tạo ra không có chỗ xả,
hét lớn: “Còn dám nói một câu, ta lập tức đi giết tên súc sinh kia!”
Nương Bát Cân giật mình, co quắp dùng đầu gối quỳ đi trốn sau Lâm Đại
Thắng.
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Nhưng nàng thấy Lâm Đại Mãnh quát Lâm Xuân ngừng, Đỗ Quyên cũng
khuyên hắn, dũng khí lại tăng lên, lại khóc kể.
Thu Sinh châm chọc nói: “Ngũ thẩm si tâm vọng tưởng, ngũ thúc cũng
hôn mê à?”
Lâm Đại Mãnh lạnh lùng hỏi ngũ đệ: “Các ngươi làm như vậy, Tiểu Liên
làm thế nào?”
Lâm Đại Thắng bất mãn nói: “Nàng không phải nhớ thương Xuân Nhi
sao.”
Nương Bát Cân cũng nói: “Dưa hái xanh không ngọt, Tiểu Liên nhớ
thương Xuân Nhi. Chúng ta không bức nàng, để Xuân Nhi cưới nàng là tốt
rồi. Bát Cân thích Đỗ Quyên, không bằng thành toàn cho bọn họ. Như vậy
đều giai đại hoan hỉ.”
Đỗ Quyên tức giận đến cười.
Thành toàn bọn họ? Là thành toàn con của nàng thì có!
Trên đời này, không có người hồ đồ nhất, chỉ có càng hồ đồ.
Lâm Đại Mãnh đối diện vợ, cũng cảm thấy khó có thể tin tưởng.
Đầu óc vợ lão ngũ này, cũng không biết là thứ gì...
Người vây xem bàn luận xôn xao, còn có người nói, để Bát Cân cưới 2
người.
Nương Bát Cân chính nghĩa nói: “Vậy thì không được! Bát Cân chúng ta
chỉ thích Đỗ Quyên... A”
Nàng còn chưa nói xong, liền thét lên che miệng lại.
Hoàng Ly hận nghiến răng nghiến lợi, trong tay nắm hai cái đập hạt dẻ,
nói với nàng: “Ngươi còn dám nói hưu nói vượn, ta đập vỡ răng cửa của
ngươi!”
Nhớ tới hành động 'vĩ đại' vừa rồi của tỷ muội các nàng, Lâm Đại Mãnh
vội vàng quát nương Bát Cân: “Câm miệng!”
Đỗ Quyên nhìn mọi người một cái, thấy Lâm Xuân cũng muốn phát tác,
vội ý bảo hắn đừng lên tiếng, nghĩ lại một lần, trong lòng có tính toán, liền
hỏi: “Cha nuôi, tộc quy Lâm gia có quy định rõ ràng là người phạm loại lỗi
lầm này sẽ bị dìm lồng heo không?”
Lâm Đại Mãnh nghe xong cả kinh, vẻ mặt do dự.
Lâm Xuân lập tức hiểu, vội lớn tiếng nói: “Không sai! Bất luận nam hay
nữ, phạm lỗi này đều bị dìm lồng heo.”
Đỗ Quyên không nhìn vợ chồng Lâm Đại Thắng sắc mặt tái nhợt, gật đầu
nói: “Vậy thì được rồi. Bọn họ không muốn cưới Tiểu Liên, vậy Bát Cân
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cũng không cần thiết giữ lại, xử trí theo tộc quy Lâm gia đi. Đau một lần
quyết trừ bỏ tai họa này, đối với Lâm gia chỉ có lợi. Tiểu Liên vốn là cô gái
trong sạch, bị goá chồng trước khi cưới, về sau Lâm gia làm chủ thay nàng lại
tìm một mối hôn nhân tốt, so với gả cho Bát Cân tốt hơn nhiều.”
Nói đến đây, nàng đưa ánh mắt nhìn qua Lâm Đại Thắng, cười híp mắt
nói: “Về phần ta, đừng nói không dính líu gì tới Bát Cân, dù thật bị hắn đụng
một cái, ta cũng sẽ không gả cho hắn. Các ngươi đừng phí tâm tư.”
Lâm Xuân lập tức quay đầu chạy về nhà, muốn thỉnh thái gia gia đến xử
trí.
Lâm Đại Mãnh vội vàng quát kêu lại, nhưng không kêu kịp hắn.
Hắn đầy lửa giận không chỗ phát tiết, quay đầu hướng Lâm Đại Thắng
quát: “Ngu xuẩn! Ngươi ngại nhi tử chết được không được nhanh có phải
không?”
Lâm thái gia vẫn nương tay, đáng tiếc Lâm Đại Thắng không cảm nhận
được dụng ý của trưởng bối, còn trách bọn họ bất công, lại si tâm vọng
tưởng, dùng lý do này đến áp chế Đỗ Quyên. Thật đáng buồn, mạng của con
trai sắp không giữ được, hắn còn chọn tam nhặt tứ tuyện chọn con dâu.
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Chương 205
Hiệu Ứng Bươm Bướm

 

L

âm Đại Thắng bị Đỗ Quyên nói đến choáng váng.

Vợ Đại Mãnh không muốn lắm miệng, thấy Lâm Đại Mãnh sốt ruột, biết
hắn đau lòng đệ đệ, liền đá nương Bát Cân một cước, mắng: “Có phải là
ngươi ra chủ ý tồi tệ này hay không? Ngươi đang hại lão ngũ đó. Mạng nhi tử
ngươi đang nằm trên tay Tiểu Liên, ngươi còn dám không cần nàng?”
Nương Bát Cân cuối cùng cũng hiểu tình thế, cả người run run, chỉ vào
Đỗ Quyên nói: “Ngươi... Ngươi cái hồ ly tinh này! Tâm quá ác! Quá độc!”
Đỗ Quyên cắt đứt lời nàng nói, nói: “Còn kém xa ngũ thẩm. Tâm ta quá
thiện, quá dễ nói chuyện mới có nhiều người tới cửa khi dễ như vậy. Sau này
ta phải học ác một chút. Mặc kệ người nào, còn dám đến Hoàng gia ta gây
chuyện, ta đánh gãy chân chó của hắn! !”
Nàng nói lời này vốn để trấn áp người ở chỗ này. Hoàng Ly nghe xong
trong lòng vừa động, mắt lóe lên ánh sáng khác thường, vẻ mặt cũng kiên
định hơn.
Lúc này Lâm Xuân dẫn đám người thái gia gia đi ra, Lâm Đại Thắng nhất
thời kinh hoảng lên, khẩn cầu nhìn về phía đại ca Lâm Đại Mãnh.
Lâm Đại Mãnh căn bản không nhìn đệ đệ, tiến ra tiếp đón, kêu lên: “Gia
gia! Cha!”
Lâm thái gia hỏi: “Lão ngũ đang làm cái gì đây? Ta còn chưa chết đâu. Dù
ta chết, hắn cũng không thể đến quỳ ở cửa Hoàng gia nha.”
Lâm Đại Mãnh cười làm lành nói: “Lão ngũ biết sai, nên tìm Đỗ Quyên
nhận lỗi.” Vừa liếc về phía Đỗ Quyên.
Vợ chồng Lâm Đại Thắng vội vàng nói: “Đúng, đúng, đúng! Tới nhận
sai.”
Đỗ Quyên nóng nảy, kêu lên: “Cha nuôi!” Thấy Lâm Đại Mãnh trừng
mình, liền thở phì phò chuyển về phía vợ Đại Mãnh, quệt mồm nói: “Mẹ
nuôi, ngươi xem cha nuôi nói chuyện kìa: ngũ thúc và ngũ thẩm quỳ xuống
nhận sai với ta, đây không phải là chiết thọ ta sao!”
Vừa ai oán truyền đạt bất mãn mình: muốn ta yểm trợ, cũng không thể gạt
người như vậy a. Trưởng bối quỳ xuống nhận sai với ta, truyền đi thanh danh
ta còn tốt sao?
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Vợ Đại Mãnh liếc trắng chồng mình, cười nói: “Gia gia, vợ chồng lão ngũ
muốn đi vào tìm gia gia nãi nãi Đỗ Quyên dập đầu nhận sai. Đỗ Quyên nói
không cần, bọn họ liền quỳ ở cửa.”
Vừa nói, vừa dùng chân đá mông Lâm Đại Thắng, muốn hắn đứng lên.
Lâm Đại Thắng cuống quít lôi vợ đứng lên, đi tới đối với gia gia cười làm
lành.
Lâm Đại Mãnh cũng phát hiện mình càn rỡ, lúng túng nhe răng cười với
Đỗ Quyên.
Cháu dâu nói dối cũng không cao minh, trong lòng Lâm thái gia rõ ràng.
Hắn liếc mắt nhìn Đỗ Quyên, lại quay về phía Lâm Đại Thắng hỏi: “Nói
như vậy, chuyện của Bát Cân và Tiểu Liên, ngươi đồng ý?”
Lâm Đại Thắng vội vàng nói: “Đồng ý! Đồng ý! Ta là tới gặp thông gia.”
Nói chuyện, trong lòng lại khó chịu như ăn ruồi bọ vậy.
Nương Bát Cân cũng khúm núm không dám hé răng.
Lâm thái gia liền xoay người, kêu mọi người trở về Lâm gia.
Đỗ Quyên đưa mắt nhìn Lâm Xuân, Lâm Xuân cũng đi theo mọi người trở
về.
Đợi trở lại Tây sương Lâm gia, không có người ngoài, bọn tiểu bối cũng
bị đuổi ra ngoài, không cần giả bộ nữa, Lâm thái gia liền mắng vợ chồng
Lâm Đại Thắng ngu muội, si tâm vọng tưởng.
Lâm Đại Thắng không dám hé răng, nương Bát Cân lại khóc nói: “Ta
cũng vì tốt cho Bát Cân. Các ngươi đều nói Đỗ Quyên giỏi giang, nếu nàng
đồng ý gả cho Bát Cân, sau này Bát Cân sẽ tốt hơn.”
Lâm thái gia cũng lười nói chuyện, bưng chén lên uống trà.
Lâm đại gia thấy cha như vậy, hiểu được hắn nổi giận.
Hắn vội mắng: “Ngươi chỉ nghĩ đến con trai của ngươi. Tiểu Liên người ta
đáng chết hả? Còn có, Đỗ Quyên và Xuân Nhi từ nhỏ đã nói rõ việc hôn
nhân, Bát Cân tên súc sinh kia gây họa thanh danh người ta, Hoàng gia không
như Ngụy gia nháo lên, tính ra đã cho chúng ta mặt mũi, ngươi còn dám ra
mặt nháo, còn dám tới cửa quỳ cầu người ta?”
Nương Bát Cân vội nói: “Cha, ta cùng vì tốt cho Lâm gia. Đỗ Quyên xinh
đẹp, được lòng người, mê hoặc Bát Cân mụ đầu không nói, còn cùng Xuân
Nhi và Cửu Nhi bọn họ dây dưa không rõ ràng. Xuân Nhi và Cửu Nhi có tiền
đồ nhất Lâm gia, đừng để cho nàng gây hoạ. Nếu nàng gả cho Bát Cân, Xuân
Nhi và Cửu Nhi chết tâm, có thể thành gia lập nghiệp, sẽ không trở mặt thành
thù.”
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Lâm thái gia phun một ngụm trà ra thật xa, không dám tin nhìn cháu dâu
trước mặt.
Nếu không phải chính tai nghe, hắn không biết Lâm gia có người như vậy.
Xem ra, hắn đã xem thưòng phụ nữ Ngụy gia.
Vợ Đại Mãnh nghiêm mặt quát: “Đệ muội, nhi tử ngươi không nên thân,
đừng dắt tam quải tứ lôi kéo người bên ngoài vào. Cửu Nhi nhà ta rất tốt,
không cần ngươi lo lắng. Ba đứa con trai của ta đều ngoan. Ngươi nên về nhà
quản tốt Bát Cân đi.”
Nương Bát Cân rất sợ đại tẩu này, vội nói: “Đại tẩu, ta là vì ...”
Vợ Đại Mãnh quyết đoán nói: “Ngươi cái gì cũng đừng nói! Ta đã nói với
đại cô hắn, muốn cho Cửu Nhi và Quế Hương định thân. Nếu để cho ta nghe
ngươi nhàn thoại cái gì Cửu Nhi và Đỗ Quyên, ngươi thử xem ta có buông
tha ngươi không!”
Vừa rồi nàng không mở miệng, là không muốn dính líu vào.
Vợ lão ngũ, bình thường ôn nhu nhát gan. Bởi gia cảnh Lâm gia tốt, có
ông bà và cha mẹ chồng quản lý, tạm thời lại không có ở riêng tranh gia sản,
cho nên huynh đệ đều rất hoà thuận, đối với đệ đệ nhỏ nhất trông nom cũng
tốt, nàng không nhìn ra bản tính chân chính của người đệ muội này.
Buổi trưa hôm nay nàng khóc lóc, vừa rồi còn quỳ khẩn cầu Đỗ Quyên,
nói cái gì “thành toàn”, làm cho nàng kinh hãi: hai người này chỉ nói theo suy
nghĩ của mình, hơn nữa bọn họ vĩnh viễn chỉ suy nghĩ cho bản thân mà thôi.
Vì thế, nàng thập phần cảnh giác, không nhiều lời như mọi khi.
Ai ngờ nói hai ba câu, nàng liền kéo Cửu Nhi vào cuộc.
Nàng nói như là nương Cửu Nhi nên cảm tạ vì nàng vì Cửu Nhi mà tính
toán, làm cho hắn tránh khỏi một trận tai họa.
Chậc chậc!
Sao trước đây nàng lại không phát hiện ra người em dâu này biết bày trò
như vậy chứ?
Đại tẩu không khách khí, nương Bát Cân liền ngập ngừng không dám nói
tiếp nữa.
Mặt Lâm đại gia giận đỏ lên, mắng: “Câm miệng! Ngươi còn dám nói Đỗ
Quyên? Ngươi đi xem 2 phụ nữ Ngụy gia kìa, không sợ chết ngươi nói tiếp
đi.”
Nương Bát Cân thấy người trong phòng đều trừng nàng, nóng nảy nhưng
nếu không nói lại không cam tâm, nên nhanh chóng giải thích: “Ta chưa nói
Đỗ Quyên không tốt. Ta cũng là vì nàng tốt. Nếu nàng hứa với Xuân Nhi, dứt
khoát đem việc hôn nhân định xuống, nói cho mọi người biết, đỡ phải hại
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người bên ngoài nhớ thương. Sớm định ra, Bát Cân chúng ta cũng sẽ không
đoán mò, sẽ không xảy ra chuyện này.”
Vợ Đại Mãnh triệt để không lời gì để nói.
Lâm thái gia cười nói với đại nhi tử và con dâu cả: “Nghe đi, đều là người
ta lỗi.”
Đột nhiên cất cao giọng nói: “Đem lão ngũ và vợ hắn về quản giáo cho
nghiêm! Không biết hối lỗi cũng tới quỳ từ đường đi. Một gia đình cứ ở trong
từ đường đừng đi ra nữa.”
Lâm đại gia thấy cha sinh khí, vội nhẫn nhịn đưa mọi người đi ra ngoài.
Trước mặt người, không tiện quản giáo nhi tử, đành cho bọn họ về nhà
trước.
Lâm Đại Thắng còn muốn đi gặp nhị cữu Ngụy gia, sợ cửa này thân
không thành, Bát Cân khó giữ được tánh mạng. Nương Bát Cân cũng kiên trì
muốn đi.
Ai người đến Đông sương, người Ngụy gia không thèm để ý tới bọn họ.
Nhị mợ Ngụy gia cùng tỷ muội Đỗ Quyên đấu một trận, đang tức cành
hông, nghe nói vừa rồi hai người này quỳ tại cửa Hoàng gia cầu thân, rõ ràng
là chướng mắt Tiểu Liên, giận càng thêm giận, sao còn để ý tới bọn họ.
Cuối cùng Lâm Đại Mãnh uy hiếp khuyên bảo, mới để cho bọn họ gặp
mặt nhận thân.
Nhị mợ và nương Bát Cân gặp mặt, ai nấy đều xem thường đối phương, tự
cảm thấy con mình bị ủy khuất, bị ép mới không thể không nhận cửa thân
này, song phương duy nhất đạt thành nhất trí ý kiến là đều hận Đỗ Quyên,
cảm thấy nếu không phải vì Đỗ Quyên, con mình sẽ không xảy ra chuyện.
Bởi thế các nàng mới có lời để nói.
Tiểu Liên xảy ra chuyện mất thanh danh, nhưng Ngụy gia nhị phòng tốt
xấu gì cũng được bạc, khuê nữ cuối cùng cũng gả vào Lâm gia, so với đại
phòng tốt hơn nhiều.
Tuy Tiểu Phương không xảy ra việc gì nhưng bị biểu ca cự tuyệt, Lâm gia
lão thái gia trước mặt mọi người tuyên bố không nhận Ngụy gia làm thông
gia. Ngụy gia đại cữu và mợ cảm thấy mặt mũi mất hết, bởi vậy giận dỗi,
sáng sớm ngày kế liền cáo từ rời đi.
Về đến nhà, đúng lúc có người tới cửa cầu thân. Sau khi tiếp xúc, cảm
thấy không sai, liền cho Tiểu Phương định thân. Vô tình, cô gia cùng thôn với
đại cô của Đỗ Quyên. Lúc đặt sính lễ, bên đàng trai mời tới toàn phúc nương
tử, chính là Hoàng Chiêu Đệ.
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Nói tới việc này cũng lạ. Lúc trước Đỗ Quyên giận dữ mắng biểu ca Diêu
Kim Quý, nói hắn không xứng cưới con gái Hoàng gia, không biết có phải là
kích thích ý chí chiến đấu của hắn hay không, hay là phần mộ tổ tiên Diêu gia
phát nhiệt, khiến cho số mệnh hắn phất lên, hắn khắc khổ ra sức học hành vài
năm, năm nay thi trúng Tam Giáp
Việc này làm cho Diêu gia vui mừng đến lật trời.
Tuy hắn đứng sau, nhưng thắng ở tuổi trẻ, mới 21 tuổi, có thể nói là thiếu
niên đắc ý, tiền đồ vô lượng.
Diêu Kim Quý chưa thể vào Hàn Lâm viện. Hắn xuất thân hàn môn, ở
trong triều cũng không có núi dựa, theo lời ân sư chỉ điểm, chủ động thỉnh
cầu cho ra ngoài. Sau đó được lại bộ ủy nhiệm về Kinh châu, chờ mấy tháng
sau huyện lệnh cáo lão, sẽ thay hắn làm quan phụ mẫu huyện Sơn Dương.
Hoàng Chiêu Đệ dĩ nhiên hãnh diện, được mười dặm tám thôn tôn sùng.
Phàm có kết thân là nhờ vào quan hệ thỉnh nàng làm toàn phúc nương tử, để
dính chút phúc khí.
Ngày hôm đó đi tới Ngụy gia, trong tán gẫu nói tới nhà mẹ đẻ của mình ở
thôn Thanh Tuyền, đại mợ liền thốt ra, nói em mình gả tới thôn Thanh
Tuyền.
Hoàng Chiêu Đệ hết sức cao hứng, vội hỏi nhà nào.
Đại mợ nói xong rồi cũng hối hận, sợ nói cho nàng biết, chuyện Tiểu
Phương bị cự tuyệt sẽ bị lan truyền. Nếu không nói, lại không có cớ, đành nói
ra.
Hoàng Chiêu Đệ nghe nói em nàng chị gả cho Huynh đệ cách vách của
Lão Thực, Lâm gia, không khỏi ngẩn ngơ, sắc mặt cũng có chút ngượng
ngùng, bởi vì nàng cũng nhớ tới một đoạn chuyện cũ không vui.
Bất quá, rất nhanh nàng trấn định lại.
Nay nàng đã khác xưa, nhi tử đậu Tiến sĩ, chứng minh là có tiền đồ, còn
sợ người nói sao? Hừ, có một ngày nàng về nhà mẹ đẻ, xem đứa cháu gái
phách lối năm xưa đối mặt với nàng như thế nào.
Nghĩ tới điều này, nàng liền cẩn thận hỏi tới tình hình nhà mẹ đẻ.
Tiểu Phương ở một bên nghe ra chút manh mối, liền để ý.
Nàng ở thôn Thanh Tuyền có nghe một ít lời đồn đãi về Đỗ Quyên, biết
nàng năm đó vì phản kháng gia gia nãi nãi định việc hôn nhân cho nàng mà
không nhận gia gia nãi nãi, hình như người đó là nhi tử cô cô nàng.
Bởi vậy, khi Hoàng Chiêu Đệ hỏi về việc hôn nhân của Đỗ Quyên, nàng
cặn kẽ nói cho nàng nghe.
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Nàng nói Đỗ Quyên không cùng Lâm Xuân định thân, bởi vì Ngư nương
nương nói lương xứng của Đỗ Quyên là quý nhân, không phải Lâm Xuân,
làm cho nàng đợi quý nhân tới cửa.
Hoàng Chiêu Đệ nghe xong sửng sốt, âm thầm suy nghĩ.
Lúc này tâm tình Tiểu Phương rất phức tạp, vừa hy vọng Đỗ Quyên không
gả được cho Lâm Xuân, xả được cơn uất ức; lại vừa hy vọng Đỗ Quyên
không được cô cô nhìn trúng, không được hưởng phúc, thật là khó xử.
Cuối cùng nàng nghĩ, năm xưa Đỗ Quyên ghét bỏ biểu ca, nay người ta
làm quan, tuyệt sẽ không cưới nàng một thôn cô, vì xả giận, cưới về làm
thiếp còn được.
Trong lòng nàng liền thư thản.
Lại chợt nghĩ, Lâm Xuân xem Đỗ Quyên như mạng. Nếu Đỗ Quyên bị
biểu ca nàng cưới đi, hắn sẽ như thế nào?
Nàng tưởng tượng bộ dáng mất hồn của biểu đệ, trong lòng càng thoải mái
hơn, nỗi khó chịu gặp phải ở thôn Thanh Tuyền tiêu tán đi rất nhiều.
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Chương 206
Rời Đi

 

H

oàng Chiêu Đệ biết nhi tử nhớ thương Đỗ Quyên.

Nhưng dù Đỗ Quyên tốt, hiện tại cũng không xứng với con trai nàng.
Nàng không nghĩ tới việc này nữa.
Nhưng thỏa mãn mọi yêu cầu của nhi tử thành thói quen của nàng, cho
nên nàng vẫn đem chuyện nghe được từ Tiểu Phương nói với hắn.
Diêu Kim Quý nhất thời mừng rỡ, kích động đến mặt đỏ lên.
Nói tới năm đó, hắn thật đúng là bị Đỗ Quyên răn dạy đã kích thích lòng
xấu hổ của hắn. Sau khi trở về hắn vùi đầu khổ học. Hắn vốn có chút thông
minh, trước đó cũng học nhiều năm tư thục, chỉ vì người nhà nuông chiều,
không chịu khổ cực dùi mài mới không thi nổi tú tài. Một khi cố gắng dụng
công, lại dùng hết vài năm thời gian, thật khiến hắn nổi bật.
Sau khi hắn trúng tú tài, cũng từng hướng nương hỏi thăm tình hình Đỗ
Quyên, hỏi khi nào nàng cùng Lâm Xuân định thân. Mặc dù trong lòng có ý
đồ, bất đắc dĩ nhớ tới tính tình của Đỗ Quyên, còn có một Nhậm Tam Hòa
hung ác, nếu nháo lên không chừng sẽ ảnh hưởng sĩ đồ của hắn, đành phải bỏ
qua phần tâm tư này.
Lúc này nghe Hoàng Chiêu Đệ nói Đỗ Quyên không cùng Lâm Xuân định
thân, hắn mừng được như lên trời.
Lúc này nói với nương, muốn nàng lập tức đi thôn Thanh Tuyền.
Hoàng Chiêu Đệ nhớ tới “Phong thái” của cháu gái nhà mẹ đẻ, da đầu còn
run lên, do dự nói: “Nếu Đỗ Quyên vẫn không chịu thì sao?”
Tuy trong lòng nàng cảm thấy Đỗ Quyên không xứng với nhi tử, nhưng từ
đáy lòng lại ngầm cảm giác là cô cháu gái này chưa chắc ham phú quý của
nhi tử, sợ sẽ không đáp ứng cửa thân này.
Diêu Kim Quý khẽ cười nói: “Việc này không do nàng quyết định.”
Hừ, hôm nay đã khác năm xưa, nay hắn đã là quan lại.
Rồi kề tai nói nhỏ với nương.
Hoàng Chiêu Đệ nghe xong gật đầu, nói đầu tháng 5 sẽ đi thôn Thanh
Tuyền xem lão nương.
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Việc này sẽ nói tỉ mỉ sau. Ở thôn Thanh Tuyền nhà Lâm Xuân, vợ Đại
Mãnh, vợ lão ngũ nói một hồi, trong lòng thực không thoải mái.
Tuy nàng không hiểu “Lời đồn ngừng ở trí giả”, nhưng biết là trong sơn
thôn không phải ai cũng hiểu chuyện như nàng, người hồ đồ rất nhiều.
Phương pháp tốt nhất để trấn áp lời đồn, chính là dùng sự thật chứng minh.
Nàng muốn đem việc hôn nhân của Cửu Nhi và Quế Hương định ra.
Nghĩ tới việc này, nàng mới phát hiện không thấy Cửu Nhi.
Nàng đi hỏi Lâm Xuân.
Lâm Xuân nói Cửu Nhi hơi mệt chút, đi về trước nghỉ ngơi.
Vợ Đại Mãnh cũng không để ý, bận rộn đến rất trễ. Nàng đợi khách về
hết, giúp thu dọn tàn cục sạch sẽ rồi mới về nhà.
Trong lòng nàng nhớ chuyện của Cửu Nhi, nên tới phòng của hắn.
Đẩy cửa vào phòng đã nhìn thấy nhi tử nằm nửa trên nửa dưới giường,
xiêm y giày cũng không cởi, chân đặt ở mép giường, nhịn không được nổi
nóng lên.
Đem cây đèn đặt trên bàn thấp đầu giường, vừa giúp hắn cởi giày, vừa
thấp giọng mắng: “Tiểu tử đáng chết này, không tắm rửa đã lên giường! Buổi
sáng thượng lương, trên người không biết hứng biết bao nhiêu bụi đất. Ngươi
chuyên môn hại lão nương ngươi!”
Cứ tưởng rằng Cửu Nhi ngủ, ai biết hắn lầu bầu nói: “Một lát nữa sẽ đi
tắm.”
Vợ Đại Mãnh giật mình, dừng tay hỏi: “Ngươi chưa ngủ à?”
Một cánh tay Cửu Nhi để ngang trên trán, che mắt, “Ân” một tiếng.
Trong lòng vợ Đại Mãnh “lộp bộp”. Lời của mẹ Bát Cân như một cây gai
đâm vào lòng nàng, lúc này cảm thấy không ổn, vội hỏi: “Cửu Nhi! Ngươi
làm sao vậy?”
Hỏi hai tiếng, Cửu Nhi mới trả lời: “Mệt mỏi.”
Vợ Đại Mãnh vội nói: “Mệt mỏi thì đi tám rồi đi ngủ tiếp. Nương đi nấu
nước.”
Cửu Nhi “Ân” một tiếng.
Vợ Đại Mãnh đi vào phòng bếp nấu nước, vừa suy nghĩ nhi tử bị làm sao.
Trong phòng bếp, vợ Phúc Sinh đã nấu hai nồi nước lớn. Thấy nàng tới,
vội thỉnh nàng rửa mặt.
Vợ Đại Mãnh hài lòng hỏi: “Nãi nãi và thái thái đều ngủ?”
Vợ Phúc Sinh gật đầu, nói nhỏ: “Đều ngủ. Nương lấy nước cho nhị thúc?”
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Vợ Đại Mãnh gật đầu nói: “Còn không phải là tiểu tử thúi kia. Ngươi bận
rộn xong đi ngủ đi. Ta múc nước, gọi hắn tự mình đến xách.”
Vợ Phúc Sinh nghe thế mới đi.
Đợi Cửu Nhi tắm xong, thay đổi một thân áo bông khô mát, mới bò lên
giường muốn ngủ, mẹ hắn lại đi vào, ngồi xuống bên giường hắn.
Cửu Nhi kinh ngạc hỏi: “Nương có việc?”
vợ Đại Mãnh nhìn hắn, thăm dò nói: “Nương nghĩ, ngươi cũng không nhỏ.
Nương chọn mấy năm nay, cảm thấy trong số con gái ở đây, Quế Hương tốt
nhất. Để ta tìm một ngày, giúp các ngươi định việc hôn nhân.”
Cửu Nhi kinh hãi, bật thốt lên: “Không được!”
Mẹ hắn mặt trầm xuống, hỏi: “Sao lại không được?”
Cửu Nhi không biết nói gì, ngồi xếp bằng trên giường ngẩn người.
Vợ Đại Mãnh thấp giọng hỏi: “Vì Đỗ Quyên?”
Cửu Nhi nghe xong cả kinh, thề thốt phủ nhận: “Không phải!”
Rồi lộ vẻ kinh ngạc hỏi lại: “Đỗ Quyên không phải cùng Xuân Nhi định
thân sao?”
Là hắn giảo hoạt, đột nhiên nhanh trí nhớ tới việc che dấu.
Hắn nhớ tới Lâm Xuân kiên quyết không cho hắn tới Hoàng gia cầu hôn,
trong lòng không khỏi chua xót: quả nhiên một chút động tĩnh là làm người ta
hoài nghi Đỗ Quyên. May mà không đi, bằng không giống như Bát Cân nháo
ra, biết Đỗ Quyên sẽ bị người truyền thành như thế nào nữa.
Hắn còn không biết ngũ thúc ngũ thẩm hắn lúc chạng vạng còn gây phong
ba, bằng không càng kinh hãi hơn.
Vợ Đại Mãnh nghi ngờ hỏi: “Vậy là ngươi... coi trọng người khác?”
Cửu Nhi mạnh mẽ lắc đầu, nghĩ nghĩ, ngước mắt nhìn nương nói: “Để ta
suy nghĩ trước đã.”
Vợ Đại Mãnh cẩn thận đánh giá nhi tử nhưng nhìn không ra cái gì, nhân
tiện nói: “Ngươi suy nghĩ thật kỹ đi. Con gái trong thôn này, còn có khuê nữ
thân thích bên ngoài, nương đều nhìn rất nhiều. Xem đến xem đi, Quế Hương
xem như tốt nhất. Các ngươi từ nhỏ lớn lên với nhau, tính tình của nàng
ngươi cũng rõ ràng...”
Nói xong, chợt thấy e rằng nói dư thừa.
Mấy việc này còn cần nàng nói sao?
Nàng liền đi, trong lòng vẫn nghi hoặc.
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Cửu Nhi chờ nàng đi xong, lại không ngủ. Dù sao hắn cũng không buồn
ngủ.
Suy nghĩ một hồi, hắn xuống giường đi tới bên bàn học cạnh cửa sổ, lật
giấy bút ra, mài mực, nhấc bút viết ba phong thư.
Tiếp đó, hắn nhanh chóng thu thập một cái hành lý đơn giản, trên lưng
đeo cung tiễn, treo đao lên hông, để một phong thư lại trên bàn, cầm 2 phong
thư khác, lặng lẽ ra khỏi nhà.
Hai phong thư, một phong là cho Nhậm Tam Hòa, một phong là cho Lâm
Xuân.
Hắn không dám đi Lâm gia, sợ kinh động Như Gió, mà nhét hai phong thư
vào bên trong cửa nhà sư phó, sau đó suốt đêm ra thôn, hướng ngoài núi chạy
đi.
Chạy gấp một đêm, đến lúc trời sáng hẳn thì hắn mới dừng lại, tìm một ao
nước ngồi xổm xuống rửa mặt.
Nước trong rừng sâu núi cao phủ lên mặt, đầu não thanh tỉnh không ít.
Hắn nhấc mắt đánh giá chung quanh. Đã là đầu hè, buổi sáng trong rừng
núi, cây cối xanh mướt, không khí nhẹ nhàng khoan khoái, có thể loại bỏ hết
ưu phiền của con người.
Cửu Nhi không có ưu phiền, chỉ cảm thấy trong lòng trống không.
Đỗ Quyên cự tuyệt hắn, lòng hắn tràn đầy thất lạc, nhưng thương tâm sa
sút tựa hồ không phải là một nam tử hán nên biểu hiện ra, nhưng không biết
nên làm thế nào.
Hắn chưa kịp suy nghĩ cẩn thận, nương lại muốn hắn cùng Quế Hương
định thân.
Sao có thể được chứ?
Một bụng tâm tư dây dưa, hắn nào có tâm tình cùng Quế Hương định
thân.
Nếu cự tuyệt thẳng thừng, với sự khôn khéo của mẹ hắn, nói hai ba câu là
có thể thấy rõ tâm tư của hắn; Quế Hương nói không chừng sẽ tức giận đến
khóc, hắn cũng không dám đối mặt với biểu muội này.
Trong mờ mịt luống cuống, hắn nghĩ tới đi đầu quân.
Lúc đầu hắn đã có tính toán đó, không phải sao?
Nghĩ tới sắp phải vào quân ngũ, hắn cảm thấy trong lòng dâng lên một tia
hi vọng, một mục tiêu hướng tới, là động lực để tinh thần có nơi ký thác, bổ
khuyết nội tâm trống rỗng kia.
Thiếu niên luôn tràn ngập sức sống. Định ra mục tiêu mới xong, hắn cảm
thấy kiên định rất nhiều. Thậm chí, đối với chuyện lúc trước cũng có chờ đợi
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mới, chờ đợi “Sơn trọng thủy phục nghi không đường. Hy vọng lại một
thôn.”*
* Núi tiếp núi, nước liền nước không có đường đi. Hy vọng sẽ có lối thoát.
Vài năm qua đi, ai biết sẽ là tình hình gì?
Tâm tình hắn rất tốt, nhếch miệng cười, nắm hành lý bên cạnh lên, khoác
lên vai, nhảy lên một cái, đi vào trong núi rừng.
Chuyến đi này, như cá vượt mặt biển, chim xoải cánh trên trời cao! ! !
Thôn Thanh Tuyền Lâm gia nhà cũ, Lâm Đại Mãnh đọc thư nhi tử để lại,
đôi mày nhăn thành chữ xuyên
“Là đêm qua đi hay là sáng nay đi?”
Phúc Sinh nhìn nhìn nghiên mực trên bàn nửa khô nửa ướt, nói: “Đêm qua
đi.”
Ở trong thư Cửu Nhi nói, hắn không cam lòng ở trong núi qua một đời,
muốn đi đầu quân. Nếu có thể may mắn kiếm được một phần công danh trở
về, coi như là làm rạng rỡ tổ tông, không uổng công cha mẹ trưởng bối nuôi
dưỡng hắn. Chỉ là chuyến đi này, không có qua ba năm về không được, nên
việc hôn nhân không cần định trước, đỡ phải chậm trễ khuê nữ người ta.
Mặt vợ Đại Mãnh trầm xuống, không nói một lời.
Lúc điểm tâm, Lâm thái gia cũng biết việc này, lúc này hỏi rõ.
Lão thái thái kinh ngạc hỏi vợ Đại Mãnh: “Tốt xấu gì cũng không nói một
tiếng, suốt đêm đi?”
Lúc này, 2 vợ chồng Lâm Đại Thắng cũng ở đây, dĩ nhiên vì chuyện của
Bát Cân, muốn xin trưởng bối nể tình, tha cho nhi tử về nhà dưỡng thương.
Nghe nãi nãi hỏi lời này, không đợi vợ Đại Mãnh trả lời, nương Bát Cân
vỗ tay một cái, hét lớn: “Khẳng định là vì Đỗ Quyên! Ngày hôm qua đại tẩu
nói muốn Cửu Nhi và Quế Hương định thân, Cửu Nhi không bằng lòng cho
nên bỏ đi. Ta nói không sai chứ? Đỗ Quyên chính là tai tinh, sớm muộn gì
cũng đem huynh đệ bọn họ biến thành...”
Mọi người đều ngạc nhiên, đồng loạt nhìn về phía vợ Đại Mãnh.
“Vợ Lão ngũ!” vợ Đại Mãnh tức giận quát, “Con ta đi giết người, phóng
hỏa hay làm cường đạo, mà ngươi nói như trời sụp xuống vậy hả? Cửu Nhi đi
đầu quân thì có việc gì? Đây là việc vui, chứng minh hắn có tiền đồ, ta và cha
hắn rất cao hứng. Không giống Bát Cân, ngay cả lên núi săn thú cũng không
dám, chỉ biết ở nhà dựa vào cha mẹ.”
Nương Bát Cân thấy hai mắt đại tẩu như phun lửa, hai tay vung tới gần
mình, sợ tới mức thụt lui hai bước, rụt cổ không dám hé rang, trong lòng lại
xem thường nói: “Ngươi thật cao hứng sao phát hoả lớn như vậy?”
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Lâm Đại Thắng thấy đại tẩu trước mặt mọi người chà đạp con trai mình,
rất bất mãn, nhân tiện nói: “Dù Cửu Nhi muốn đi đầu quân cũng không cần
lén lén lút lút bỏ đi. Cùng gia gia nãi nãi nói một tiếng, đem việc hôn nhân
định ra rồi đi, có cái gì khẩn cấp chứ.”
Vợ Đại Mãnh cả giận nói: “Ai lén lén lút lút? Cửu Nhi không phải để lại
thư sao! Hắn sợ ta và cha hắn không cho hắn đi, mới dùng biện pháp này.
Lão ngũ! ngươi lo quản nhi tử của mình đi, Bát Cân gây họa còn chưa xong
đâu! Ba nhi tử của ta đều có tiền đồ, không cần ngươi bận tâm.”
Sắc mặt Lâm Đại Thắng càng khó coi.
Lâm đại gia thấy con dâu cả luôn làm việc cẩn thận, hôm nay trước mặt
trưởng bối răn dạy đệ đệ và em dâu như vậy, có chút kỳ quái. Bất quá, vợ lão
ngũ nói chuyện quả thật không dễ nghe, hắn liền trầm giọng quát: “Ồn cái gì?
Phản hết rồi!”
Lâm Đại Mãnh vội vàng kéo vợ.
Đúng lúc này, ngoài cửa có người hỏi: “Đại Mãnh huynh đệ có ở nhà
không?”
Là Nhậm Tam Hòa và Lâm Xuân tới.
Bọn họ cũng nhận được thư của Cửu Nhi, vội tới xem một chút.
Nhậm Tam Hòa nghe sơ qua sự tình, vỗ vỗ vai Lâm Đại Mãnh, ý bảo hắn
không cần lo lắng cho Cửu Nhi, rồi hướng Lâm thái gia, Lâm đại gia cười
nói: “Cửu Nhi đi chuyến này, nhất định có thể mang một phần công danh về
cho Lâm gia.”
Mọi người nghe xong lời này đều cười, không khí tốt hơn nhiều.
Lâm đại gia liền hỏi: “Nó cũng để lại thư cho ngươi và Xuân Sinh?”
Nhậm Tam Hòa gật đầu, nói: “Để cho chúng ta, là nhét vào khe cửa nhà
vãn bối, chắc là không dám đi nhà Xuân Nhi, sợ kinh động con hổ.”
Lâm đại gia gật gật đầu, cảm thấy có lý.
Nương Bát Cân một lòng muốn tìm hiểu lý do Cửu Nhi ra đi, tốt nhất là
dính líu đến Đỗ Quyên, chứng minh Đỗ Quyên không tốt, nhi tử nàng cũng bị
Đỗ Quyên mê mụ đầu, không phải phẩm hạnh không tốt, như vậy thì khuyết
điểm sẽ giảm bớt.
Đầu óc nàng tràn đấy oán niệm với Đỗ Quyên nhưng lại quên mất Nhậm
Tam Hòa là tiểu dượng của Đỗ Quyên, bật thốt lên: “Khẳng định cũng để lại
thư cho Đỗ Quyên, kêu Đỗ Quyên chờ hắn, chờ hắn kiếm công danh về cưới
nàng ...”
Lâm Đại Mãnh vội vàng quát: “Câm miệng! Ngươi nói bậy bạ gì đó?”
Nhưng đã quá chậm, nàng đã nói hết ra.
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Nhậm Tam Hòa nhìn chằm chằm nương Bát Cân nương, nhìn đến nàng đỏ
mặt cúi đầu.
Lâm Đại Mãnh cười làm lành muốn nói đỡ, nhưng còn chưa mở miệng đã
nghe Nhậm Tam Hòa nói: “Không nói tới việc Đỗ Quyên có quyến rũ Lâm
gia huynh đệ trước hay không, nhưng ngươi quyến rũ ta.”
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Chương 207
Khích Lệ

 

M

ột viên đá làm dậy sóng ba đào, tươi cười của Lâm Đại Mãnh liền

cứng ở trên mặt, bọn người Lâm thái gia không dám tin nhìn Nhậm Tam
Hòa, Lâm Đại Thắng phẫn nộ đến khuôn mặt vặn vẹo, ánh mắt như muốn
giết người.
Vỗn Lâm Xuân cũng tức giận, nghe xong lời này hắn âm thầm sảng khoái.
Nương Bát Cân ngẩn ngơ, sau đó “bùm” một tiếng quỳ rạp xuống đất,
khóc nói: “Không thể nào! Đây không phải là oan uổng ta sao...”
Nhậm Tam Hòa khẽ cười nói: “Sao không có? Bình thường ngươi nhìn ta
chằm chằm, ta cũng không tiện nhìn ngươi...”
Nương Bát Cân xấu hổ bụm mặt khóc rống.
Vợ Đại Mãnh cố nín cười nghẹn đến nội thương.
Không riêng gì nàng, Phúc Sinh và đám tiểu bối cũng như thế.
Thật là lạ, nữ nhân Lâm gia bị người ngay mặt chỉ trích quyến rũ nam
nhân, không phải bọn họ hẳn nên phẫn nộ sao, sao lại buồn cười chứ?
Bởi vì bọn họ biết Nhậm Tam Hòa cố ý ghê tởm 2 vợ chồng Lâm Đại
Thắng. Diệu ở chỗ không phải hắn ăn nói lung tung, là có chút “căn cứ”. Dĩ
nhiên, giữa bọn họ tuyệt đối là trong sạch, dù không tin nương Bát Cân,
Nhậm Tam Hòa cũng làm cho bọn họ tin tưởng.
Vì ở nông thôn sơn dã này, quy củ lễ pháp không quá khắc nghiệt, nam nữ
không có khả năng không gặp mặt nhau. Cho nên, những phụ nữ xinh đẹp sẽ
làm cho đàn ông hâm mộ, lui tới sẽ nhìn ngắm thêm vài lần. Tương tự, đàn
ông như Nhậm Tam Hòa, Lâm Đại Mãnh cũng chiêu dụ mắt thèm của đám
phụ nữ, lúc đi ngang qua cũng sẽ bị nhìn chằm chằm, đặc biệt Nhậm Tam
Hòa nổi bật nhất.
Đương nhiên, ngoại trừ kẻ đặc biệt không biết liêm sỉ, rất ít biến thành sự
thật.
Nhậm Tam Hòa hận nương Bát Cân phỉ báng Đỗ Quyên, hắn liền phỉ
báng nàng.
Điều này, cha con Lâm thái gia cũng biết là đang xảy ra chuyện gì, không
khỏi quẫn bách và sinh khí, nhưng không thể phát tác, ai kêu miệng phụ nữ
nhà mình tiện trước?
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Trước mặt trưởng bối nói lời này, dù là nửa thật nửa giả cũng đủ mất mặt.
Lâm đại gia hung tợn trừng con dâu thứ năm.
Lâm Đại Mãnh kéo Nhậm Tam Hòa ra bên ngoài.
Ra đến viện ngoài mới thấp giọng nói: “Tổ tông, ta thật thua ngươi. Có ai
như ngươi nói như vậy chứ? Tẩu tử ngươi cũng nhìn ngươi đó, quay đầu
ngươi cũng muốn nói tẩu tử ngươi quyến rũ ngươi à?”
Nhậm Tam Hòa mặt lạnh nói: “Lời nói của ta làm sao? Ngươi nghe coi
nàng nói cái gì? Đại Mãnh huynh đệ, nên quản giáo tốt em dâu của ngươi.
Nếu để cho ta nghe một câu nửa chữ về Đỗ Quyên, ngươi coi ta sẽ làm như
thế nào.”
Lâm Đại Mãnh thống khổ nói: “Đó không phải là vợ ta, ta quản như thế
nào đây?”
Thật không trách hắn, người em dâu này, mắng cũng mắng không được,
dạy cũng dạy không ngoan, cũng không biết là xuẩn hay là lì. Thật là lạ, sao
trước đây không phát hiện ra chứ?
Sau này nghĩ kỹ mới tìm được đầu mối: ngũ đệ và vợ bình thường luôn
oán giận trưởng bối bất công Cửu Nhi, Lâm Xuân, chưa bao giờ nhìn nhận
con trai mình không bằng người ta. Lần này cũng nghĩ như vậy. Chỉ vì là
người một nhà, đối với nàng khoan dung, nên không vạch trần sự thật.
Nhậm Tam Hòa hừ một tiếng nói: “Tẩu tử không phải rất lợi hại sao!”
Lâm Đại Mãnh: “...”
Trong phòng, Lâm thái gia nhìn cháu dâu đang quỳ dưới đất, nói với đại
nhi tử: “Đây là các ngươi chê ta sống quá lâu, cố ý làm ra việc này chọc giận
ta, muốn cho ta chết sớm hả? Lâm gia mặt mũi đều bị các ngươi làm cho mất
hết.”
Lâm đại gia luống cuống, kêu lên: “Cha...”
Lâm lão thái thái cũng sinh khí, đối với con dâu cả nói: “Để vợ lão ngũ đi
từ đường quỳ một đêm. Ngươi và vợ Đại Mãnh vợ dạy dỗ nàng một chút.”
Lâm thái gia thêm một câu: “Nếu để cho ta nghe nàng nói về Đỗ Quyên,
bỏ nàng!”
Lâm đại nương vội đáp ứng, hận rèn sắt không thành thép nhìn vợ lão
ngũ. Bao nhiêu năm rồi Công công, bà bà đều không quản chuyện trong nhà,
không nghĩ tới gặp phải phiền toái này, hại bọn họ hơn một trăm tuổi rồi còn
phải bận tâm, lại hại mình và chồng mất mặt.
Hai vợ chồng Lâm Đại Thắng dĩ nhiên không phục, không nghĩ ra vì sao
Nhậm Tam Hòa trước mặt người Lâm gia khi dễ phụ nữa Lâm gia, gia gia nãi
nãi còn phạt bọn họ. Nhưng bọn họ lại không dám nhiều lời.
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Đem hai vợ chồng này đuổi đi xong, Lâm đại gia phân phó Lâm Đại
Mãnh nhanh chóng rời núi đuổi theo Cửu Nhi, “Hắn cứ đi như vậy, không có
người trong thôn bảo đảm sao được.”
Thì ra nhập ngũ cần phải xuất ra hộ tịch địa phương chứng minh, còn cần
người bảo đảm.
Lâm Đại Mãnh là lý chính thôn Thanh Tuyền, dĩ nhiên hiểu thủ tục này,
nhanh chóng gật đầu, thu thập rồi rời núi.
Buổi sáng Đỗ Quyên mới biết được tin Cửu Nhi rời đi, vì Quế Hương tìm
tới.
Cô gái vừa thấy Đỗ Quyên đã hỏi: “Cửu Nhi ca ca đi có nói cho ngươi
biết không? Có để lại thư cho ngươi không?”
Đỗ Quyên thất kinh hỏi: “Cửu Nhi đi?” Sau đó lập tức lắc đầu, “Không có
nói với ta. Ta không biết việc này.”
Quế Hương tin tưởng.
Nàng rất hiểu Đỗ Quyên, biết nàng sẽ không nói láo. Bởi vậy yên lặng
nhìn nàng một hồi, đột nhiên nhào vào giường La Hán khóc rống lên.
Cửu Nhi rời đi đối với nàng là một đả kích quá lớn!
Ngày hôm qua còn nghe đại mợ nói cho bọn họ định thân, nàng xấu hổ
không dám nói với người khác, nghĩ sẽ nói cho Đỗ Quyên các nàng biết sau.
Ai ngờ mới quá một đêm, trời đã sụp xuống.
Đỗ Quyên nhìn Quế Hương khóc rống, ý bảo Hoàng Ly đi ra ngoài.
Sau đó, nàng ngồi bên giường lẳng lặng nghe, không nói được lời nào.
Lúc này, Quế Hương như bị nhốt trong lồng kính, lớn tiếng cầu cứu.
Người bên ngoài không vào được, nàng cũng không đi ra. Lồng kính đó
chính là trái tim nàng, nàng không chủ động đi ra, người ngoài vĩnh viễn
không giúp được nàng.
Nàng hoài nghi, lúc này khuyên bảo, Quế Hương có nghe lọt hay không.
Quế Hương khóc đại khái một canh giờ, thanh âm mới thấp xuống.
Đỗ Quyên liền lên tiếng.
Vừa mở miệng đã cho thuốc nặng.
“Ngươi không tiền đồ như vậy, khó trách Cửu Nhi không chọn trúng
ngươi.”
Bỗng nhiên Quế Hương đứng dậy, hai mắt sưng đỏ trừng lớn, căm tức
nhìn Đỗ Quyên.
Đỗ Quyên thở dài, hỏi: “Trong lòng ngươi có trách ta hay không?”
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Quế Hương không nói được lời nào.
Dĩ nhiên nàng trách Đỗ Quyên, nhưng lại không thể nói. Bởi vì Đỗ Quyên
không sai, nàng không có bất kỳ lý do gì trách nàng. Đơn giản như Tiểu
Phương và Tiểu Liên, thậm chí Hòe Hoa, nàng đều có thể tìm ra lỗi của các
nàng; nhưng Đỗ Quyên, nàng không tìm ra lỗi của nàng, tình cảnh này khiến
nàng thêm tuyệt vọng và mờ mịt.
Cho nên nói, người với người phân biệt rất lớn: như mẹ con nhị mợ, đại
mợ, ít nhiều gì đều đem chuyện mình không như ý giận chó đánh mèo đổ lên
đầu người khác. Tuy miệng Quế Hương không buông tha người, nội tâm lại
rất thuần thiện. Nàng ghen tị với Đỗ Quyên, nhưng không trách nổi Đỗ
Quyên, bởi vì nàng không qua được chính mình. Nàng rất rõ ràng Đỗ Quyên
không sai.
Đỗ Quyên nhìn Quế Hương nghiêm túc nói: “Chuyện của ngươi và Cửu
Nhi, căn nguyên ở trên người ngươi, ai cũng không giúp được ngươi! Đừng
nói ta, dù là mẹ nuôi và nương ngươi giúp các ngươi định thân, nếu trong
lòng Cửu Nhi không có ngươi, cuộc sống sau này sẽ không có vị gì cả.”
Quế Hương vạn loại chua xót đồng loạt dâng trào, khóc kêu lên: “Ta lấy
cái gì so với ngươi đây!”
Miệng Đỗ Quyên co rút, nỗ lực khắc chế bất đắc dĩ, kiên nhẫn nói: “Tại
sao ngươi phải so với ta? Từ trước ta đã nói với ngươi: nữ nhân thông minh
sẽ không đi đối phó với nữ nhân, sẽ cố gắng đề cao bản thân hấp dẫn nam
nhân. Ngươi có sự đáng yêu riêng của mình, vì sao phải học ta? Học người
khác có giống cách mấy, đó cũng là 'bắt chước bừa' mà thôi, không bằng phát
huy bản sắc của chính mình...”
Quế Hương cúi đầu bụm mặt, bi thương nói: “Ta làm gì hắn đều chướng
mắt...”
Đỗ Quyên lắc đầu, rút chiếc khăn đưa cho nàng, khuyên nhủ: “Nói bừa!
Cửu Nhi thương ngươi biết bao. Chỉ là hắn không phân rõ cảm tình này, cứ
nghĩ ngươi là muội muội. Nhưng hắn nhiều đường muội biểu muội như vậy,
lại thích nhất ngươi, không phải đã chứng minh ngươi làm người ta thích sao!
Ngươi cần kiên nhẫn kiên trì. Cái gọi là 'Hoạn nạn thấy chân tình', còn có
'Kim thành sở trí, kiên định', chỉ cần ngươi dụng tâm kiên trì, để Cửu Nhi
thấy được chân tâm của ngươi, hắn sẽ động tâm.”
Quế Hương nghe xong lời này, nhanh chóng ngẩng đầu, gấp rút hỏi: “Thật
sao?”
Đỗ Quyên dùng sức gật đầu nói: “Ân. Đầu tiên ngươi phải tỉnh táo lại.
Ngươi nghĩ đi, Cửu Nhi sẽ thích con gái khóc sướt mướt, oán trời trách đất
sao?”
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Quế Hương vội vàng gật đầu, Cửu Nhi ca ca chán ghét nhất con gái xấu
hổ yếu đuối.
Đỗ Quyên thấy nàng nghe lọt, sắp xếp lại từ ngữ, nhằm vào khúc mắc của
nàng kiên nhẫn khuyên giải an ủi, cổ vũ, kích thích ý chí chiến đấu của nàng.
Quế Hương vừa nghe một bên gật đầu, dần dần quên cả khóc.
Đỗ Quyên lại tổng kết n loại biến hoá, cường điệu không biết bao nhiêu
lần, nàng mới khóc thút thít một chút, mang theo nồng nặc giọng mũi hỏi:
“Đỗ Quyên, chỉ cần ta dụng tâm học giỏi đợi Cửu Nhi ca ca trở về, hắn thật
có thể thích ta sao?”
Đỗ Quyên nhìn nàng khóc khuôn mặt nhỏ nhắn như mèo, giương mắt nhìn
mình, lòng dạ ác độc co rút lại, ngoài miệng lại kiên định đáp: “Ngươi cố
gắng nhất định sẽ không uổng phí !”
Cửu Nhi có hồi tâm chuyển ý hay không nàng không biết, nhưng nàng
biết: chỉ cần Quế Hương bắt mình ương ngạnh kiên trì, lâu ngày, năng lực
chịu đựng của nàng nhất định sẽ được đề cao, đến lúc đó dù kết quả thế nào,
nàng cũng có thể chịu đựng. Tiếp theo, trong quá trình chờ đợi, tình cảm của
nàng cũng sẽ từ từ bị tiêu hao. Nếu sau khi trở về Cửu Nhi vẫn không động
tâm, nàng cũng sẽ không thương tâm như hiện tại, nói không chừng dưới cơn
nóng giận vứt bỏ hắn.
Đương nhiên, kết cục tốt nhất là sau khi trở về Cửu Nhi bị Quế Hương
cảm động.
Đây mới là kết cục vui vẻ.
Vì kết cục này, nàng phải giúp Quế Hương.
Đỗ Quyên và Quế Hương đang nói chuyện, Hòe Hoa tới lại bị Hoàng Ly
chặn, “Tỷ ta có việc, hôm nay không rảnh nói với ngươi.”
Hòe Hoa xấu hổ vừa thương tâm hỏi: “Hoàng Ly, ngươi còn nghĩ là ta hại
tỷ ngươi?”
Hoàng Ly bĩu môi nói: “Ta không nói như vậy. Hai ngày nay người nhiều
chuyện nhiều, cả nhà chúng ta phiền chết. Chúng ta muốn thanh tĩnh vài
ngày. Nếu ngươi không có chuyện gì thì ta không giữ ngươi. Nhị tỷ ta còn
nói, con gái ở chung dễ cãi nhau, sau này không có việc gì thì ít tới đây một
chút. Còn có a, mọi người đều rất bận rộn, việc đồng áng đã bắt đầu. Nhà ta
không giống nhà ngươi, nhà ta ít lao động, tỷ muội chúng ta đều phải xuống
ruộng làm việc.”
Hòe Hoa bình tĩnh trở lại, gật gật đầu nói: “Ta hiểu được. Nói một tiếng
với nhị tỷ ngươi, chờ nàng rãnh rỗi ta lại đến tìm nàng.”
Hoàng Ly không nói gì thêm, nhìn nàng đi rồi mới đóng cửa.
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Nàng không có lừa Hòe Hoa, những lời này quả thật là Đỗ Quyên dạy
nàng.
Đỗ Quyên cảm thấy đám con gái lớn hơn đều có tâm tư. Quế Hương thích
Cửu Nhi, Hòe Hoa thích Lâm Xuân, đều rất rõ rệt. Ban đầu nàng không cảm
thấy gì, nhưng xảy ra chuyện của Tiểu Liên khiến nàng cảnh giác thấy vẫn
nên tránh né một chút tốt hơn. Nếu các nàng nghĩ chuyện không thành, sẽ
trách đến trên người mình.
Điểm này, kiếp trước nàng có trải qua. Bằng hữu thích một bạn nam, mọi
người đều biết, đều vui vẻ hỗ trợ. Kết quả không thành công, sau đó oán nàng
không giúp một tay.
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Chương 208
Tuyệt Giao

 

C

uối cùng, Quế Hương được Lâm Xuân đưa về nhà.

Nàng cũng không để ý Lâm Xuân đi theo, ngây ngốc đi tới.
Lúc này, ở trong mắt nàng, thôn Thanh Tuyền mất hết ánh sáng: bầu trời u
ám, cây cối hoa cỏ cũng ỉu xìu, nhà nhà đều phủ tử khí, cho chạy khắp nơi
thật đáng ghét, con nít khóc đến mức để người phiền lòng...
Chán ghét nhất là, ra cửa là gặp nhị mợ Lâm Xuân, la hét “Xuân Nhi,
ngươi muốn xen vào chuyện của muội muội ngươi, thì ngươi cưới nàng đi,
bằng không đừng nháo với nàng. Nếu xảy ra nhân mạng, mợ không buông
tha ngươi!”
Tuy nàng không yên lòng, vẫn là khẽ giọng mắng câu: “Không biết xấu
hổ!”
Sau đó đi thật nhanh.
Lâm Xuân cũng không để ý tới nhị mợ, hộ tống đi theo sau nàng. Hắn sợ
Quế Hương làm chuyện ngu xuẩn, muốn đưa nàng về nhà mới yên tâm.
Vì sao nhị mợ nói những lời kia?
Chắc là từ Tiểu Liên.
Nàng biết được cha mẹ đem mình hứa cho Bát Cân xong, khóc đến chết đi
sống lại, không chịu thuận theo. Nhưng nhị cậu và nhị mợ không chịu nhả ra,
nói nàng xảy ra việc này, sẽ không tìm được người trong sạch; còn nói Lâm
gia của cải dày, nên gả đến cho bọn họ nuôi một đời, đây là Lâm gia thiếu
Ngụy gia.
Trong tuyệt vọng Tiểu Liên, đi tìm cô dượng.
Sau khi vợ Đại Đầu giận té xỉu, Lâm Đại Đầu không cho nàng gặp người
nhà mẹ đẻ, phòng ngừa nghe thêm những lời không lọt tai, lại bị khinh bỉ.
Chuyện của Tiểu Liên đã quá phiền toái, sao hắn cho nàng gặp vợ mình chứ,
cũng không truyền lời của nàng cho vợ.
Tiểu Liên hết cách, lại tìm Thu Sinh, Hạ Sinh và Xuân Sinh.
Rốt cuộc là biểu ca, lại đang ở tuổi thiếu niên, thấy biểu muội khóc mềm
lòng, lại tội nghiệp nàng gặp tai bay vạ gió, bọn họ liền đi khuyên nhị cậu và
mợ, kêu bọn họ buông tha mối hôn sự này.
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Hỏa khí của nhị mợ còn chưa có chỗ phát, nên phát tiết vào bọn hắn, còn
nói Lâm Xuân: “Giả tâm giả ý, muội muội của ngươi cũng là vì ngươi mới bị
khi dễ, ngươi thật tội nghiệp nàng, sao không cưới nàng? Bày đặt làm người
tốt, nói Bát Cân không xứng với Tiểu Liên, không thể kết cửa thân này. Vậy
ngươi nói đi, Tiểu Liên không gả cho Bát Cân, đem nàng gả cho ai đây?”
Lâm Xuân tức giận nói: “Tiểu Liên muội muội không bị gì cả, nhiều của
hồi môn chút, luôn có người thành thật chịu cưới. Cậu mợ chỉ lo chính mình,
ném nàng vào Lâm gia, mặc kệ chết sống của nàng à?”
Hắn nhận định bọn họ ham Lâm gia phú quý.
Đều do 2000 lượng bạc gây ra, làm cho bọn họ như mèo ngửi thấy mùi cá,
dính chặt Lâm gia không chịu thả. Đầu tiên mợ chết sống không chịu đem
Tiểu Liên gả cho Bát Cân.
Nhị mợ vỗ tay nói: “Yêu, ngươi đứng nói chuyện mà không đau thắt lưng.
Ngươi là biểu ca chí thân đó. Ngươi không muốn nàng, ai còn dám muốn
nàng? Ngươi nói nhiều của hồi môn chút, không đầu óc mới có chủ ý này.
Người ta ngay cả muốn cũng không dám muốn, bằng không bị người trạc cột
sống mắng 'Tham bạc mới lấy thứ cặn bã' này.”
Nàng vốn dùng lời để đánh gục Lâm Xuân, nhưng không nghĩ tới Tiểu
Liên nghe xong sẽ chịu không nổi, xấu hổ trong tuyệt vọng, chạy thẳng đến
cái giếng, muốn nhảy giếng.
May mắn bình thường giếng này dùng tảng đá lớn bản đậy lại. Nàng muốn
nhảy thì phải khom lưng dời tảng đá đi, bằng không nhảy xuống, không chết
đuối cũng bị thành giếng làm cho bị thương.
Thu Sinh nhanh chóng tiến lên túm lấy, tha đi Đông sương.
Tiểu Liên kêu khóc không muốn sống, vùng vẫy ra được là nhào tới đập
đầu vào tường.
Huynh đệ Thu Sinh vội vàng bám theo, không dám buông lỏng cảnh giác.
Nhị mợ thấy bọn họ lôi kéo, giật mình, đơn giản bất kể, hướng Tiểu Liên
buông một câu: “Nếu không muốn gả cho Bát Cân, biểu ca nào cưới ngươi
cũng được, thì không cần gả cho Bát Cân.”
Thu Sinh và Lâm Xuân cực kỳ giận dữ, nhưng không biết làm sao, đành
phái người đi gọi vợ Đại Mãnh đến, an bài người trong coi Tiểu Liên.
Lâm Đại Đầu nghe nói việc này, hiểu ra là 2 vợ chồng cữu huynh mượn
Tiểu Liên áp chế nhi tử, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi: khi dễ con của
hắn hiền lành có phải không?
Nhi tử thiện tâm, lão tử mới ác tâm đây!
Hắn đi nhà cũ tìm Lâm đại gia, muốn bọn hắn tới cùng Ngụy gia thương
nghị, lập tức đón Tiểu Liên, chết cũng tốt, sống cũng tốt, gả cho Bát Cân hay
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không, đều tùy vào bọn họ. Tiếp đó hạ lệnh trục khách, đuổi nhị cữu huynh
bọn họ đi, nói là bọn họ ở lại thì vợ bị bọn họ tức chết, nhi tử bị bọn họ bức
điên. Còn nói lão thái gia thông báo rồi, đời này không cho Ngụy gia tới cửa
Lâm gia.
Vợ chồng nhị cậu tức điên rồi, tranh cãi ầm ĩ một trận, mới thở phì phò đi.
Đến tận lúc này, hai nhà Lâm Ngụy thật chặt đứt lui tới. Tất niên huynh đệ
Lâm gia không tới nhà ông bà ngoại.
Nhịn vài năm, người Ngụy gia chịu không nổi, mặt dày lại đến cửa.
Thời gian dài qua đi, vợ Đại Đầu cũng hết giận, không muốn đoạn tuyệt
quan hệ với nhà mẹ đẻ, nhưng một chuyện bí mất khác bại lộ, triệt để rét lạnh
tâm nàng. Người Ngụy gia đến, bị nàng cầm gậy đuổi đi, không chịu nhận
bọn họ.
Cho đến chết, nàng cũng không nhận nhà mẹ đẻ.
Việc này, cả nhà Đỗ Quyên cách vách cũng nghe được rõ ràng.
Lúc này, dù đồng tình Tiểu Liên cũng chỉ có thể nhìn thôi. Người tốt
không thể tùy tiện làm. Như Tiểu Liên vậy, không chịu gả người bên ngoài
cũng coi như xong, nhưng trong lòng nàng luôn ôm ấp hình bóng Lâm Xuân,
vậy thì hoàn toàn không thể ở lại Lâm gia là nhà Lâm Xuân, bằng không
càng kéo dài càng dứt không được, Lâm Xuân trở thành người làm chậm trễ
chung thân của nàng.
Người Ngụy gia đi xong, vợ Đại Đầu được cháu nàng chăm sóc cũng dần
dần khá hơn, rất nhanh bắt đầu làm việc nhà. Mà huynh đệ Lâm Xuân vẫn
như ngày xưa, tiếp tục chế tác đồ gia dụng và dụng cụ trong nhà.
Hoàng gia bận rộn gieo trồng mùa xuân, trồng đậu tương, ươm khoai núi.
Bởi vì chuyện lúc trước, hơn nữa Hoàng Tước Nhi là khuê nữ chờ gả,
Phùng Thị không cho tỷ muội các nàng ra ruộng, ngay cả lên núi cũng không
cho, chỉ cho ở nhà làm gia vụ, không cho phép ra cửa.
Phùng Minh Anh liền đưa Nhậm Viễn Minh và Nhậm Viễn Thanh đến
Hoàng gia, cho tỷ muội các nàng trông coi, còn mình, Nhậm Tam Hòa và tỷ
tỷ, tỷ phu cùng nhau cày cấy, cơm cũng ăn chung. Hoàng gia cứ theo lẽ
thường náo nhiệt vui vẻ.
Ai ngờ không thanh tịnh được hai ngày, Phùng Thị ở ngoài ruộng cùng
người gây gỗ.
Vẫn do Bát Cân làm chuyện tốt.
Nương Bát Cân vì giảm bớt lỗi của con mình, gặp người là nói Đỗ Quyên
quyến rũ người, làm cho huynh đệ Lâm gia vì nàng trở mặt thành thù. Sau
này bị Nhậm Tam Hòa làm nhục một đốn, Lâm gia trưởng bối tức giận trừng
phạt nàng, không dám nói ra bên ngoài, nhưng những lời này sớm truyền ra.
www.vuilen.com

1176

Tác Giả: Hương Thôn Nguyên Dã

ĐIỀN DUYÊN

Còn có Ngụy gia cũng nháo cho ồn ào huyên náo, mắng đến 3 chị em
Hoàng gia không chịu nổi.
Đều nói lời đồn ngừng ở trí giả, nhưng trên đời này, có rất ít người có trí
khôn, đại đa số đều là bảo sao hay vậy; còn có người vốn không có ý xấu, chỉ
vì nhiều chuyện, đi theo giúp vui, truyền đến truyền đi làm thay đổi câu
chuyện.
Không chỉ riêng Phùng thị, ngay cả Hoàng đại nương cũng vì chuyện này
mà tranh cãi với ngườ ta.
Đỗ Quyên nghe nói xong, không cho Hoàng Ly muốn đi tìm người ta tính
sổ, nói: “Ngươi đi tìm ai tính sổ đây? Ngươi có thể đi từng nhà giải thích sao?
Ngươi chỉ cần đi một nhà, ngày mai chẳng những người nói không ít đi mà
còn thành nhiều hơn.”
Hoàng Ly cả giận: “Chúng ta cứ như vậy, mặc cho người ta khi dễ?”
Nói xong mắt đều đỏ.
Vẫn là Hoàng gia quá đơn bạc, bằng không ai dám đối với các nàng như
vậy?
Đỗ Quyên hung ác nói: “Ai nói? Lão hổ không phát uy cho ta là mèo bệnh
à! Nếu ta không làm cho bọn họ thấy được sự lợi hại của ta, ta sẽ không
mang họ Đỗ!”
Hoàng Tước Nhi và Hoàng Ly nghe xong ngây người.
Nhậm Viễn Thanh cất giọng trẻ con nhắc nhở: “Tỷ tỷ không mang họ Đỗ,
là họ Hoàng.”
Đỗ Quyên từ trong thác loạn mơ hồ bừng tỉnh, phốc xuy một tiếng cười.
Hoàng Tước Nhi và Nhậm Viễn Minh đều cười rộ lên.
Hoàng Ly truy vấn: “Nhị tỷ có biện pháp gì?”
Đỗ Quyên nói: “Biện pháp hay phải cẩn thận nghiên cứu thảo luận, bàn
bạc kỹ mới hành động. Nếu tùy tiện làm việc, sẽ là chuyện xấu. Chúng ta tới
thương lượng một chút...”
Buổi chiều hôm đó, Đỗ Quyên và Hoàng Tước Nhi như cũ ở nhà làm việc,
Hoàng Ly và Nhậm Viễn Minh đều đi ra ngoài. Hoàng Ly đeo giỏ rủ đám
bạn gái nhỏ đi đào rau dại. Nhậm Viễn Minh chạy vào trong thôn tìm đám trẻ
con đi nghịch bùn.
Hoàng Ly kêu rất có sức, hô chừng hơn mười đứa con gái từ bảy tám tuổi
đến hơn mười tuổi, đi ra ruộng đồng đào rau dại về cho heo ăn.
Đám con gái rất có hứng thú với chuyện xảy ra ở Hoàng gia mấy hôm
trước, cùng với lời đồn đãi trong thôn, lại ngại mặt mũi Hoàng Ly, che che
lấp lấp, nửa kín nửa hở thăm dò nói thầm, không dám nói thẳng ra.
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Hoàng Ly lại chẳng kiêng dè, chủ động đem tình hình ngày đó từ đầu nói
lại một lần.
Nàng nói thập phần phấn khích, rất thỏa mãn lòng hiếu kỳ của đám con
gái, đồng thời cũng dẫn phát lòng oán giận của các nàng. Đều là con gái ngây
thơ đơn thuần, không chịu nổi mấy chuyện xấu xa đó, liền mắng Bát Cân và
cha mẹ Bát Cân, cũng mắng người Ngụy gia không phân rõ phải trái; cũng có
kẻ nói Tiểu Liên tự làm tự chịu. Mọi người không đào rau dại, đều tụ ngồi
trên cỏ cạnh con rạch, ríu ra ríu rít nghị luận như chim vỡ tổ.
Hoàng Ly không có nhân cơ hội kêu oan cho nhị tỷ, mà hạ giọng, thần bí
nói cho mọi người một bí mật: Lâm gia đại phòng, con trai thứ năm Lâm Đại
Thắng không giống với người khác, cả nhà bọn họ cũng không giống với, là
xà tinh đầu thai, sẽ bám người...
Đám con gái khẩn trương, đều hỏi xảy ra chuyện gì.
Hoàng Ly liền nói liên tục.
Trong miệng nàng, cả nhà Lâm Đại Thắng lớn nhỏ đều âm độc, đều không
thể dính, dính vào là không dứt ra được. Chỉ cần hắn coi trọng ngươi, luôn có
thể tìm ra lý do tính kế ngươi. Nhưng người nhà hắn có thủ đoạn nhất, sẽ nói
với người khác là mình bị người hại. Lần này Bát Cân làm chuyện xấu, là
Lâm Đại Đầu gia lấy bạc ra bồi thường cho Ngụy gia, tương lai Lâm Xuân
phải trả nợ.
Con số 2000 lượng làm choáng váng cả đám con gái, đồng tình với Lâm
Xuân đến cực điểm.
“Các ngươi nghĩ coi, nhị tỷ ta lúc ấy mới bao lớn? Còn chưa biết đi nữa,
Bát Cân bây giờ còn đổ vấy cho nàng. Làm chuyện xấu còn nói với người ta
là tỷ ta không đúng, các ngươi nói có buồn cười không? Cha mẹ hắn chạy tới
cửa nhà ta quỳ xuống, muốn tỷ ta gả cho Bát Cân. Nhà ta không đáp ứng, mẹ
nó đi nói khắp nơi là tỷ ta như vậy như vậy. Mấy chuyện đó không phải các
ngươi đều nghe nói sao? Còn có, nương Bát Cân... thường nhìn chằm chằm
tiểu dượng ta nữa. May mà tiểu dượng ta đàng hoàng, không để ý tới nàng,
mới không gây ra chuyện không may, bằng không cũng bị nàng tính kế, đến
lúc đó lại nói tiểu dượng ta quyến rũ nàng, muốn bồi bạc.”
Tin tức cuối cùng kia không khác gì thả đại pháo, chấn động hôn mê
người liên can.
Ngay sau đó, còn nói cha Bát Cân...
Hoàng Ly nói là nhà Lâm Đại Thắng đóng kín rất khủng bố thần bí. Đám
con gái nghe xong lạnh sống lưng, như các nàng sẽ thành mục tiêu của nhà
hắn.
Hoàng Ly nói sinh động như thật, Nguỵ gia hại Hoàng gia, tính kế bạc của
cháu trai, đều là mới phát sinh, không thể thật hơn.
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Còn lại những chuyện khác, tỷ như Nhậm Tam Hòa bị nương Bát Cân mơ
ước cũng có độ tin cậy rất cao, chủ yếu là Nhậm Tam Hòa quá xuất chúng.
Cha và đệ đệ của Bát Cân đều không thể chọc được, cũng không cần khảo
chứng, bởi vì cha mẹ Bát Cân ngay trong sự kiện Đỗ Quyên bị hại đã dùng
hành động chứng minh “uy lực” của bọn họ, quả thật không thể dính.
Chạng vạng, đám con gái với tâm tình nặng nề bị Hoàng Ly dẫn đi con
đường tắt về thôn, “vừa lúc” đụng phải Lâm Đại Thắng từ ngoài ruộng về
nhà. Đám người Hoàng Ly sợ hãi rụt rè không dám nhìn thẳng hắn, lại thấp
giọng bàn luận xôn xao.
Lâm Đại Thắng bị cử chỉ kỳ quái của Hoàng Ly làm cho hoài nghi, nên
nhìn chằm chằm các nàng.
Gần đây hắn cùng Hoàng gia phân tranh quá nhiều, sợ nha đầu kia lại giở
trò gì.
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Chương 209
Cầu Hôn Lần Nữa

 

N

hưng ánh mắt âm trầm của hắn nhìn chằm chằm lại đây, đám con gái

càng sợ, lòng tràn đầy thấp thỏm lo âu, bước nhanh hơn đi về phía trước, còn
có người rẽ sang lối khác muốn tránh ra hắn.
Rốt cuộc, Hoàng Ly không chịu nổi, hét lên một tiếng “Chạy mau”
Rồi nhanh chân chạy, phảng phất như Lâm Đại Thắng muốn ra tay với các
nàng.
Đám con gái không rõ ràng cho lắm, cho rằng Hoàng Ly nhìn thấy cái gì,
không dám quay đầu xác nhận, đều thét lên chạy thục mạng theo nàng.
Lâm Đại Thắng liền nhận định Hoàng Ly các nàng làm chuyện bất lợi cho
hắn, liền đuổi theo.
Vừa đuổi theo vừa kêu người, muốn hỏi là chuyện gì.
Kêu một đứa không ngừng, liền đổi qua kêu tên một đứa khác.
Hắn vừa đuổi theo vừa kêu, càng xác nhận lời nói của Hoàng Ly là sự
thật, bé gái bị kêu sợ như bị quỷ kêu sói tru, chết sống không dám dừng lại.
Vào thôn, người nhà bé gái liền chất vấn Lâm Đại Thắng vì sao rượt đuổi
theo khuê nữ bọn họ.
Lâm Đại Thắng nói không nên lời nguyên do, không phải hắn đuổi theo
các nàng là muốn hỏi rõ sao.
Đám con gái cũng không nói ra được nguyên do, các nàng không làm gì
cả, vô tội bị truy đuổi đó!
Hai bên liền cãi nhau.
Nháo lớn, tiến thêm một bước xác nhận cả nhà Lâm Đại Thắng âm độc
không thể chọc.
Một bên khác, Nhậm Viễn Minh cùng một đám con nít cũng là chủ động
nói về đệ muội Bát Cân, nhìn thấy bọn họ là chạy, nói nếu là nếu dính vào
khuê nữ nhà hắn, trường thành phải cưới khuê nữ nhà hắn, hắn không muốn
cưới...
Đêm đó, việc này nháo cho nhà nhà không yên, nghị luận ầm ĩ.
Ngày hôm sau, tình hình nghiêm trọng hơn. Dưới sự thôi thúc của Hoàng
Ly, Nhậm Viễn Minh, Hoàng Tiểu Thuận, đứa nhỏ trong thôn hễ thấy nhà
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Lâm Đại Thắng là trốn, giống như tránh ôn thần vậy, lời khó nghe nào cũng
có.
Đây cũng là cách Đỗ Quyên đối phó, nhiễu loạn dư luận thôn Thanh
Tuyền.
Nếu người ta đồn đãi về nàng, vì sao nàng không thể đồn người khác?
Không phải nàng không có miệng. Hơn nữa, nàng rất chánh trực, nửa điểm
cũng không bịa đặt vu hãm, nàng để Hoàng Ly nói đều là sự thật, chỉ là tinh
giản sự thật.
Hoàng Ly cũng cảm thấy mình rất thành thực, chỉ cho thêm “từng chút
một” khác.
Mục đích Đỗ Quyên làm như vậy, không phải muốn phá hoại thanh danh
Lâm gia. Bất quá nàng chỉ nương vào tâm lý mọi người thích nghị luận thị
phi, làm dư luận trong thôn chuyển hướng, đem trọng tâm chuyển tới cả nhà
Lâm Đại Thắng.
Về phần thật giả, có quan hệ gì đâu?
Đợi phân biệt rõ, giải thích rõ, chuyện của Đỗ Quyên cũng bị người quên
không sai biệt lắm.
Thuận tiện, cũng làm cho vợ chồng Lâm Đại Thắng nếm thử mùi vị bị
người chỉ chỏ nghị luận, không đường chối cãi. Hai người bọn họ đều thích
sinh hoạt bận rộn như vậy.
Nhưng là, bất cứ kế sách nào lúc bắt đầu thực hiên, đều không biết kết quả
đến ra sao. Trong quá trình thực hiện cũng sẽ nảy sinh ra nhiều biến hoá
không lường trước được.
Tỷ như Hòe Hoa, chỉ nói một câu nói, đưa đến hậu quả chính nàng cũng
kinh hãi.
Nay Đỗ Quyên cũng vậy. Nàng không nghĩ tới trẻ con trả thù dẫn tới hậu
quả lớn như vậy, giống như ông trời cũng đang giúp Hoàng gia.
Hôm đó, Hoàng Ly và Lão Thực cha đi trong thôn, đi ngang qua cửa nhà
Lâm Đại Thắng. Hoàng Ly nhỏ giọng nới với cha, nương Bát Cân muốn
quyến rũ hắn, nhìn ánh mắt nàng kìa, nói cha không nên bị nàng mê hoặc.
Hoàng Lão Thực vừa nhìn, à không, phụ nữ này đang đứng trong viện trân
trân theo dõi hắn.
Bát Cân từ từ đường trở về, tai trái bị điếc, mũi bị gãy, nửa chết nửa sống,
đến bây giờ chưa thể xuống giường. Còn có, gần đây người trong thôn thấy
người nhà bọn họ là chạy, nương Bát Cân nhận định là nha đầu Hoàng gia
giở trò. Nhìn thấy Hoàng gia là hận nghiến răng nghiến lợi, có thể không
“thâm tình” nhìn chằm chằm Hoàng Lão Thực sao?
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Hoàng Lão Thực cũng hận nương Bát Cân, hơn nữa tiểu khuê nữ đang ở
một bên, hắn muốn bày ra hình tượng người cha mẫu mực, lập tức hướng
nàng trợn mắt nói: “Ngươi nhìn ta làm cái gì? Nhìn bộ dáng như quỷ của
ngươi kìa, đưa tới cửa ta cũng không cần.”
Nương Bát Cân giận đến ngã ngửa, lập tức từ trong viện mắng lên.
Tuy Hoàng Lão Thực không mắng chửi giỏi như nàng nhưng rất cố chấp,
“Ai cho ngươi nhìn ta?”
Hoàng Ly rất khác thường, không giúp cha mắng lại một câu, lại nói với
người chạy đến xem là cha nàng bị nương Bát Cân đeo dính...
Hoàng đại nương cũng đuổi vô giúp vui, trước mắng to một trận, sau đó
nói tuy nàng không thích con dâu cả, nhưng vì nàng giúp Hoàng gia sinh ba
khuê nữ, tốt xấu có thể chịu được. Phụ nữ như nương Bát Cân, nàng kiên
quyết sẽ không cho đại nhi tử cưới về nhà, nói giống như nương Bát Cân
muốn tái giá Hoàng Lão Thực vậy.
Nương Bát Cân bị người chỉ chỏ, xấu hổ và giận dữ muốn chết.
Tranh cãi ầm ĩ thêm một trận xong, trong thôn bàn tán về Lâm gia càng dữ
dội, bởi vì Tiểu Liên cũng lửa cháy thêm dầu, nàng không chịu gả Bát Cân,
nói muốn đi miếu nương nương xuất gia. Khuyên can mãi, Lâm gia đại
phòng đem nàng về nhà cũ ở, coi như khuê nữ, hôn sự sẽ tính toán sau.
Đối với mọi chuyện, người trong Lâm gia tộc rất thờ ơ lạnh nhạt, cũng
không ra mặt.
Hành vi của vợ chồng Lâm Đại Thắng lần này làm cho bọn họ rất cảnh
giác: một khi trong tộc có chuyện gì, với bản lĩnh đổi trắng thay đen của hai
người này, còn không biết sẽ nháo như thế nào, cho nên đều không muốn
giúp bọn hắn. Ngẫm lại xem, ngay cả vợ chồng Lâm Đại Mãnh đều bị làm
cho nguội lạnh, huống chi người khác.
Cuối cùng, cả nhà Lâm Đại Thắng gần như không dám ra cửa.
Lâm thái gia thấy nháo đến như vậy, liền ra lệnh vợ chồng Lâm Đại
Thắng đến Hoàng gia quỳ xuống nhận sai. Chẳng những thay Bát Cân nhận
sai, cũng vì nương Bát Cân đổi trắng thay đen nhận sai; đính chính lại thanh
danh Đỗ Quyên , cũng chính lại thanh danh cho chính bọn họ.
Hai vợ chồng Lâm Đại Thắng không hiểu thâm ý của gia gia, càng hận
Hoàng gia.
Tuy là nhận sai, phong ba không phải nói bình ổn là bình ổn.
Lâm Đại Thắng là người Lâm gia, thanh danh Lâm gia chịu ảnh hưởng là
điều không thể tránh khỏi. Cha con Lâm thái gia không thể không nhìn thẳng
vào vấn đề này, liền muốn từ bắt tay từ Đỗ Quyên.
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Lúc trước, nương Bát Cân cậy mạnh nói, nếu Đỗ Quyên và Lâm Xuân
định thân, người bên ngoài sẽ không có ý nghĩ, sẽ không khởi lên tâm tư
không nên có, đem sai lầm của Bát Cân quy về lý do Đỗ Quyên không định
thân.
Tuy Lâm thái gia răn dạy nàng, nhưng ông lại nhớ những lời này.
Trước mắt nháo ồn ào huyên náo, ông nghĩ, nếu Đỗ Quyên và Lâm Xuân
định thân, tốt xấu có thể bịt miệng người ta, ít nhất mọi người nói tới Lâm
gia, sẽ tách đại phòng và nhị phòng ra.
Cho nên nói, tiểu nhân khó chơi nhất, nói 10 câu trong đó chỉ một câu có
tác dụng, cũng đủ làm cho người không chịu nổi.
Ngày hôm đó, ánh nắng tươi sáng hiếm thấy, Hoàng Lão Thực và Phùng
Thị ăn điểm tâm, vừa mới chuẩn bị, Lâm gia long trọng đến nhà: Lâm thái
gia, Lâm thái thái, Lâm đại gia, Lâm đại nương, Lâm Đại Mãnh và vợ, Lâm
Đại Đầu và vợ, đầy mặt tươi cười đi vào viện.
Vợ chồng Hoàng Lão Thực thấy trận này, không biết làm sao.
Dù trong lòng nghi ngờ, nhưng không dám chậm trễ chút nào, khách khí
nghênh đón vào nhà chính.
Mới ngồi xuống một hồi, Hoàng Tước Nhi dâng trà, mọi người bưng lên
uống một ngụm, đã thấy Hoàng lão cha và Hoàng đại nương tới, dĩ nhiên là
bị Lâm gia mời tới. Sau đó là vợ chồng Nhậm Tam Hòa, cũng được mời tới.
Gặp mặt hàn huyên một lúc xong, Hoàng lão cha liền hỏi Lâm đại gia đến
có chuyện gì.
Lâm đại gia cười cười, nhìn về phía Lâm thái gia.
Lâm thái gia cúi đầu uống trà, không lên tiếng.
Lâm Đại Đầu nãy giờ vẫn quan sát, lúc này buồn bực hỏi: “Đỗ Quyên
đâu?”
Phùng Thị vội nói: “Đỗ Quyên và Hoàng Ly ở phía sau vườn hái rau.”
Lâm thái gia mới ngẩng đầu lên nói: “Gọi nàng trở về, ta có vài câu hỏi
nàng.”
Người Hoàng gia nhìn nhau, Phùng Thị nói với Hoàng Tước Nhi: “Tước
Nhi đi gọi một tiếng.”
Cứ như vậy, đợi Đỗ Quyên trở về, đối mặt chính là Lâm gia tam đại
trưởng bối cầu hôn.
Đủ coi trọng, đủ long trọng đi?
Hơn nữa Lâm thái gia kiên trì hỏi chính nàng, cũng không dám cùng
Hoàng lão cha và Hoàng Lão Thực tự định ra việc hôn nhân, muốn nàng
chính miệng đáp ứng.
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Đỗ Quyên nhìn nhóm lão hồ ly đột nhiên tập kích, ngây dại.
Sao trước đó một điểm tiếng gió cũng không có chứ?
Lâm Xuân có biết hay không?
Lâm Xuân biết mới là lạ. Lâm Đại Đầu có kinh nghiệm lúc trước, ém thật
kỹ. Vì sợ để lộ tiếng gió, ngay cả huynh đệ Thu Sinh cũng không biết.
Nhậm Tam Hòa nhìn Đỗ Quyên ngẩn người, vài lần muốn nói lại thôi,
cuối cùng không mở miệng.
Phùng Minh Anh không biết hắn có tâm tư khác, nháy mắt kêu hắn xoay
chuyển câu chuyện. Vợ chồng hắn vừa đến nơi, Hoàng gia đều ở đây. Đỗ
Quyên là người có chủ ý, người khác không lay chuyển được nàng. Bọn họ
chỉ cần nghe, xem tình hình nói một câu hai câu liền được.
Hoàng lão cha hừ lạnh một tiếng, thập phần không vui.
Hắn sống tuổi lớn như vậy, chưa thấy qua phương thức cầu thân kỳ quái
như thế: trưởng bối hai bên đều tề tựu, lại muốn hỏi ý khuê nữ. Bọn họ làm
gia gia nãi nãi thì không nói, dù sao đã ở riêng, nhưng cha mẹ làm ăn cái gì
không biết?
Hoàng Lão Thực và Phùng Thị cũng cảm thấy là lạ.
Bình thường Đỗ Quyên ở nhà nói chuyện có phân lượng. Nàng cũng nói
qua với bọn họ là Ngư nương nương có sắp xếp với hôn sự của nàng, bọn họ
không cần lo, nên bọn họ không quản nữa.
Phùng Thị nhìn khuê nữ nhặt được của mình, có chút đau lòng, nhân tiện
nói: “Đỗ Quyên, ngươi...”
Một lời chưa xong, Hoàng lão cha bất mãn ho khan một tiếng.
Hoàng đại nương cũng trừng mắt nhìn Phùng Thị.
Phùng Thị liền cúi thấp đầu.
Cha mẹ chồng đang trách nàng, nói nam nhân không mở miệng, sao nàng
nói trước.
Thôi, dù sao nam nhân cũng không làm chủ được cho Đỗ Quyên, tùy nàng
đi thôi.
Lập tức, Đỗ Quyên vừa tìm từ ngữ, vừa cẩn thận hỏi Lâm Đại Đầu: “Đại
Đầu bá bá, việc này... Xuân Sinh có biết hay không? Có phải nên nói cho hắn
biết một tiếng?”
Lâm thái gia nhìn nàng sẵng giọng: “Quyên nha đầu, ngươi quá không
phúc hậu.”
Đỗ Quyên nhìn lão yêu tinh sống thọ bằng cả hai đời của mình cộng lại,
da đầu run lên, cười làm lành nói: “Thái gia gia, sao ta không phúc hậu chứ?”
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Lâm thái gia liếc nàng một cái, nói: “Xuân Nhi đối với ngươi thế nào,
trong lòng ngươi đều biết. Ngươi đáp ứng việc hôn nhân này, khẳng định hắn
cao hứng. Ngươi không đáp ứng, thì tự mình nói, đừng để cho Xuân Nhi
chống đỡ cho ngươi, trước mặt cha mẹ nói dối là không nguyện ý cưới
ngươi.”
Đỗ Quyên nghe xong, phá lệ đỏ mặt.
Tuy đây không phải là nàng mong muốn, nhưng Lâm Xuân đúng là vì
nàng làm tấm mộc.
Nàng nhịn không được liếc mắt nhìn Lâm Đại Đầu, thầm nghĩ đều là
ngươi gây ra .
Cũng thế thôi, hôm nay nói rõ ràng với bọn họ đi.
Nàng nói lại một lần, trước nghiêm túc hỏi Lâm thái gia: “Thái gia gia,
các ngươi tin ta sao? Nếu là tin ta thì ta nói; nếu không tin ta, như cách ngũ
thím nhìn ta, vậy thì mời trở về, ta không có gì để nói, bởi vì cửa thân này ta
không thể đáp ứng.”
Lâm Đại Đầu vừa nghe liền nóng nảy, sao còn chưa nói đã cự tuyệt chứ?
Lâm thái gia dùng ánh mắt ngăn hắn lại, nói với Đỗ Quyên: “Nếu không
tin ngươi, chúng ta nhiều người như vậy tới làm gì? Ngươi có lời gì, cứ việc
nói.”
Đỗ Quyên gật đầu nói: “Là có chuyện như vậy. Lúc ta mấy tuổi được Ngư
nương nương nhắc nhở, nói nhân duyên của ta đã định sẵn. Lúc ấy ta đã nói
chuyện này cho Xuân Nhi. Hắn vì duyên cớ này mới không cho Đại Đầu bá
bá đến đề thân.”
Mọi người nghe xong ngẩn ngơ, vợ chồng Lâm Đại Đầu biến sắc.
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