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Chương 210
Dao Động

 

L

âm thái gia lại sắc bén hỏi liên tiếp nhiều vấn đề: “Có thể nói là định

với hạng người gì không? Ở nơi nào? Tên họ gì? Lúc nào đến tìm ngươi?”
Lúc này đổi lại Đỗ Quyên sửng sốt, ánh mắt dại ra, cuối cùng lắc đầu.
Lâm thái gia liền cười, nói: “Vậy được rồi. Người này nhất định là Xuân
Nhi!”
Hắn dứt khoát nói, Đỗ Quyên nghe buồn bực không thôi, vội la lên:
“Quá...”
Lâm thái gia giơ tay ý bảo nàng đừng nói chuyện, Đỗ Quyên đành ngoan
ngoãn im miệng.
Hắn chuyển hướng vợ chồng Lâm Đại Đầu nói: “Ta nghe các ngươi nói
Xuân Nhi và Quyên nha đầu ngày đầu tiên gặp mặt đã thích nàng, sau này
nàng không ăn sữa hắn cũng không ăn. Các ngươi không cảm thấy quái sao?
Nếu đúng như Đỗ Quyên nói, đó là mệnh trời đã định nhân duyên, sẽ không
còn kỳ quái.”
Lâm Đại Đầu bừng tỉnh đại ngộ, nhất thời mặt mày tươi rói, lúc này nói
với mọi người chuyện của Đỗ Quyên và Lâm Xuân khi còn nhỏ. Nói đến chỗ
kích động, còn vỗ bàn hưởng ứng.
Bởi rất nhiều trao đổi của 2 đứa bé đều phát sinh khi đang bú sữa, vợ Đại
Đầu nhịn không được cũng nói tới. Nàng nói thập phần chi tiết, nói Lâm
Xuân mỗi lần bú đều đợi muội muội ngậm vú trước hắn mới bắt đầu ăn, hoàn
toàn quên cố kỵ ở đây có nam nhân.
Người khác cũng không lưu tâm, đều nghe thập phần chuyên chú.
Thật sự là chuyện của Đỗ Quyên và Lâm Xuân khi còn nhỏ rất thú vị,
Lâm Xuân vô cớ bênh vực Đỗ Quyên thật đả động bọn họ, bởi vậy mọi người
đều tin tưởng đây là trời định nhân duyên.
Vợ Đại Đầu lại nói tới lần đầu tiên Đỗ Quyên và Lâm Xuân gặp mặt.
Từ miệng nàng, 2 đứa bé lần đầu tiên gặp mặt đã tình đầu ý hợp.
Đỗ Quyên nghe choáng váng.
Nếu không phải nàng mang theo ký ức đến, gần như đều muốn tin tưởng
lời của nàng.
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Nhưng hai người này nhớ lại chuyện xưa, hơn nữa Phùng Thị và Hoàng
Lão Thực hoặc gật đầu, hoặc thêm một đôi lời bổ sung, hoàn toàn gợi lên ký
ức lúc bé của Đỗ Quyên, trong đầu nàng tự động hiện lên một bộ hình ảnh
hoàn chỉnh quá trình Đỗ Quyên và Lâm Xuân trưởng thành, làm nàng xuất
thần.
Trong lòng nàng có chút do dự, có chút hoài nghi, lại không thể tin được.
Nhớ tới Dương Nguyên, ý niệm trong lòng kiên định lần nữa.
Nàng vẫn cảm thấy Dương Nguyên mới là Lý Đôn!
Cử chỉ, thần thái, phương thức làm việc đều giống Lý Đôn.
Lúc này, đúng lúc Lâm Đại Đầu nói đến tình hình lần đầu tiên Lâm Xuân
mở miệng nói chuyện, nói hắn dùng mọi cách để nhi tử kêu cha, kết quả nhi
tử há mồm là kêu “muội muội”, dùng việc này chứng minh ở trong lòng hắn
Đỗ Quyên còn quan trọng cha.
Đỗ Quyên cười, cảm thấy hắn quá phóng đại.
Lần đầu tiên Lâm Xuân mở miệng gọi nàng, thuần túy chính là 2 đứa bé ở
chung lâu, tuyệt đối so với kẻ làm cha Lâm Đại Đầu có chút thân hơn, việc
này không có gì kỳ quái cả.
Nàng nghe vợ Đại Đầu càng nói càng khoa trương, trong lòng càng khẳng
định ý niệm ban đầu.
Vì thế cười tủm tỉm nghe, trong lòng vừa tìm từ nên nói như thế nào.
Lâm thái gia và Lâm thái thái nhìn chằm chằm vào nàng, thấy nàng đầu
tiên là xuất thần, do dự, thậm chí bộ dạng phục tùng suy tư. Tiếp đó giống
như nghĩ thông suốt điều gì, vẻ mặt buông lỏng, lại lộ ra mỉm cười, đưa mắt
nhìn nhau, đều cảm thấy không ổn.
Quả nhiên, Đỗ Quyên rất mau sẽ lên tiếng, nói người này không phải là
Lâm Xuân. Ngư nương nương có nhắc nhở nàng, bằng không nhận lầm người
thì phiền toái.
Mọi người đột nhiên yên tĩnh, ngây ngốc.
Vợ chồng Lâm Đại Đầu càng như bị dồi một bầu nước lạnh, lạnh thấu tim.
Đỗ Quyên nhìn biểu tình thất lạc của bọn họ, lòng đầy áy náy nói: “Đại
Đầu bá bá, ta vẫn coi ngươi và thím như cha nương vậy. Nếu không nhờ thím
cho ta bú sữa, sợ là ta không sống nổi. Nhưng là chuyện này, ta thật không
thể lừa các ngươi, cũng không thể lừa Xuân Nhi.”
Lâm Đại Đầu miễn cưỡng bày ra khuôn mặt tươi cười, so với khóc còn
khó coi hơn.
Há mồm, muốn nói điều gì, lại nói không được.
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Lâm thái gia lại lấy vẻ mặt nghiêm túc hiếm thấy đối với Đỗ Quyên nói:
“Nha đầu, ta mặc kệ Ngư nương nương nói với ngươi cái gì. Nếu nàng chưa
nói người này họ gì tên gì, lớn lên trông thế nào, ở đâu, ngươi không thể nói
Xuân Nhi không phải là người đó. Ngươi không sợ nghĩ sai sao? Đến lúc đó
hối hận là chính ngươi.”
Đỗ Quyên chấn động, một lần nữa do dự.
Nàng ngạc nhiên vì tâm ý của mình dao động, đành phải nghĩ đến Dương
Nguyên, để hắn giúp mình kiên định tâm ý.
Biểu tình của người có mặt khác nhau, không thể bình tĩnh được.
Mọi người bao dung Đỗ Quyên như thế, không phải là bởi vì Ngư nương
nương.
Trong này, phải kể tới thần thái Hoàng lão cha và Hoàng đại nương nhẹ
nhàng nhất, cái gai trong lòng nhiều năm qua rốt cuộc kết liễu. Đỗ Quyên
ngay cả việc hôn nhân với Lâm gia cũng từ chối, chứng minh năm xưa nàng
không cố ý đối nghịch gia gia nãi nãi, thật là Ngư nương nương có sắp xếp.
Bởi vậy, Hoàng lão cha mang cái giá của gia gia ra, nói: “Đỗ Quyên, Lâm
thái gia ngươi nói rất đúng, việc này phải suy nghĩ kỹ, đừng tùy tiện nói.”
Lâm gia nghe xong rất là ngoài ý muốn, đều vui mừng không thôi.
Người ở chỗ này, phải kể tới tâm tư Nhậm Tam Hòa phức tạp nhất.
Hắn rõ ràng hơn ai hết. Năm Đỗ Quyên 2 tuổi rơi xuống nước, căn bản
không phải được Ngư nương nương cứu, mà là hắn cứu. Lúc Đỗ Quyên 5
tuổi từ Cây Lê Câu lạc đường, cũng là hắn mang nàng về thôn Thanh Tuyền.
Lẽ ra, cái gọi là “Ngư nương nương” căn bản vô căn cứ.
Nhưng khi Đỗ Quyên 2 tuổi đã vẽ ra Ngư nương nương có đuôi cá; còn
có, hắn đã sớm phát hiện, Đỗ Quyên dạy Lâm Xuân và Cửu Nhi rất nhiều
thứ, đều không phải do mình truyền thụ cho nàng. Những thứ rậm rạp chằng
chịt tính toán và công thức, ngay cả hắn cũng xem không hiểu.
Cho nên, hắn rất hoang mang.
Bị ánh mắt mọi người chiếu vào, Đỗ Quyên luống cuống, cảm thấy có
chút đâm lao phải theo lao, lại không biết giải thích như thế naog.
Nàng thật không muốn lừa dối người.
“Lời nói dối chân thật” thực làm nàng đau đầu.
Ban đầu, nàng chỉ nói với một mình Lâm Xuân. Sau này, nàng không thể
không nói cho Cửu Nhi. Hiện tại, nàng lại không thể không nói cho những
người này. Nàng cảm thấy mình đang chơi một trò chơi nguy hiểm, kết cục
thế nào, nàng không thể nắm chắc.

www.vuilen.com

1188

Tác Giả: Hương Thôn Nguyên Dã

ĐIỀN DUYÊN

Xuất phát từ bản năng đề phòng, nàng vẫn chưa nói đến sự tồn tại của Lý
Đôn với những người này.
Với Lâm Xuân và Cửu Nhi, nàng phòng bị nhiều hơn.
Nàng cảm thấy, chuyện huyền diệu như vậy, càng nói cụ thể, chi tiết, càng
dễ bị người hỏi ra sơ hở. Nhưng nói được không rõ ràng, mơ hồ, tương lai
càng dễ dàng hành sự tùy theo hoàn cảnh, căn cứ sự thật đem câu chuyện
biên tập tròn trịa hơn.
Đang lặng im, Lâm Xuân từ ngoài xông vào, vẻ mặt vội vàng.
Lúc hắn đang nghỉ tạm, nghe Đông Sinh và Thập Cân nói đoàn người lão
thái gia bọn họ đi Hoàng gia, có chút giật mình, thầm nghĩ chẳng lẽ là để giáo
huấn Đỗ Quyên? Đỗ Quyên làm những chuyện kia cũng nói cho hắn. Hắn
còn nhắc nhở nàng không nên làm quá, hắn cũng là người Lâm gia đó.
Không kịp nghĩ kỹ, hắn lập tức vội vàng chạy tới.
Lúc đi vào nhìn, một phòng trưởng bối, ngồi theo thứ tự chủ khách, bối
phận cao thấp, còn có nam nữ chia ra ngồi hai bên, duy chỉ có Đỗ Quyên ngồi
trên ghế nhỏ phía dưới, tựa như trong sách nói tam đường hội thẩm.
Thấy trận này, hắn càng kinh ngạc.
Hắn nhanh chóng cùng Đỗ Quyên trao đổi ánh mắt, vừa ra vẻ kỳ quái nhìn
quét mọi người, hỏi: “Thái gia gia, Đại gia gia, các ngươi đây là...”
Đỗ Quyên cướp lời nói: “Bọn họ đến vì ngươi cầu thân. Ta nói với bọn
họ, việc hôn nhân của ta Ngư nương nương có an bài khác, bọn họ không
tin.”
Nàng sợ Lâm thái gia hỏi Lâm Xuân trước, Lâm Xuân bị lỡ miệng.
Nàng nói nội tình cho Lâm Xuân nhiều hơn nói với bọn hắn.
Trên cơ bản, ngoại trừ chuyện mang theo ký ức xuyên qua, chuyện khác
nàng đều nói cho hắn nghe, ngay cả chuyện Dương Nguyên cũng nói. Bởi vì
nàng không muốn lừa dối hắn chút nào. Ban đầu, trước tiên vì ngăn chặn tâm
tư hắn muốn cưới mình, miễn cho mình thêm phiền toái; sau này thì là vì để
cho hắn biết là nàng không lấy hắn bởi vì nàng đã có tiền duyên.
Lâm Xuân nghe xong lời này, nhìn ánh mắt Đỗ Quyên, lập tức hiểu ra.
Hắn liền vội vàng nói: “Thái gia gia, chuyện này Đỗ Quyên có nói cho ta
biết ...”
Còn chưa nói xong, Lâm thái gia cắt ngang lời của hắn, khẽ cười nói:
“Được rồi, ngươi cũng đừng nói nữa. Chúng ta đều hiểu được. Nếu Đỗ
Quyên nói việc hôn nhân của nàng Ngư nương nương có sắp xếp, vậy trước
tiên nghe theo đi, chẳng lẽ chúng ta có thể bức thân?”
Dễ dàng nghe theo như vậy?
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Đỗ Quyên và Lâm Xuân hiển nhiên không ngờ tới sẽ như vậy, trong lòng
bất an hẳn lên.
Hai người hiểu ngầm, trao đổi ánh mắt, suy đoán dụng ý Lâm thái gia.
Lâm thái gia quét nhìn bọn họ, cũng trao đổi ánh mắt với Lâm thái thái,
nhịn cười cúi đầu bưng chén trà lên uống, thực nhàn nhã.
Cái gì mà Ngư nương nương an bài?
Đây không phải là an bài!
Có ai đẹp đôi hơn cặp trước mắt này không?
Hắn sống đến từng tuổi này, bản lãnh khác không có, nhãn lực vẫn phải
có.
Uống hai hớp trà, hắn để ly xuống, đứng lên, cười nói: “Đi! Bọn họ còn
phải ra ruộng, đều có việc. Chúng ta đừng ở đây chậm trễ người ta. Lỡ việc
trồng cấy lại đòi chúng ta bồi thường.”
Nói làm ai cũng cười, hộc hộc đồng loạt đứng dậy.
Lâm Xuân trễ một bước, muốn cùng Đỗ Quyên nói chuyện, nhưng Lâm
thái gia ở phía trước kêu “Xuân Nhi đến đây, ta và ngươi đi xem chỗ kia một
chút đi.” Hắn đành phải đưa ánh mắt cho Đỗ Quyên, nhanh chóng đi theo.
Đợi những người này đều đi , Đỗ Quyên sờ trán, thở ra một hơi.
Rốt cuộc vẫn đi đến bước này, thật khó ứng phó.
Ai, Lâm Đại Đầu, nàng vẫn không đấu qua hắn!
Lại nói cách vách, đám người Lâm thái gia sau khi ngồi xuống, gọi Lâm
Xuân tới hỏi: “Xuân Nhi, việc này ngươi nghĩ như thế nào ?” Không chờ hắn
trả lời, lại nói: “Đừng nói với ta là ngươi không muốn cưới Đỗ Quyên. Nếu
thật nói như vậy, ta lập tức định một mối hôn nhân khác cho ngươi.”
Trước một bước ngăn chặn lời hắn muốn nói.
Lâm Xuân bị kinh hoảng há to miệng.
Vợ Đại Mãnh hôm nay rất ít nói chuyện, lúc này nói: “Xuân Nhi, ngươi
thật không có tiền đồ, vợ là phải đoạt...”
Lâm Xuân bị mọi người nhìn chằm chằm, một hồi lâu mới nói: “Làm sao
mà đoạt? Nếu vợ là của ta, ai cũng đoạt không được; nếu không phải của ta,
ta cũng không thể giở thủ đoạn như Bát Cân vậy. Ngư nương nương đã nói
như vậy, thời điểm đến chẳng phải sẽ biết.”
Đám người Lâm thái gia ngây ngẩn cả người.
Hắn ha hả cười nói: “Chúng ta sống đến từng tuổi này lại không nhìn
thông suốt bằng một thằng nhóc ngươi. Kỳ thật ta cũng không có ý gì khác,
chỉ là bên Đỗ Quyên, ta thấy nàng luôn cho rằng lương xứng của nàng là
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người khác. Ngươi cả ngày ở ngay trước mặt nàng mà nàng không để ý.
Ngươi phải nhắc nhở nàng. Ngư nương nương không nói rõ ràng là người
nào đúng không? Ta thấy ngươi chính là người đó!”
Mặt Lâm Xuân đỏ lên, rũ mắt xuống nói: “Đỗ Quyên cũng không rõ ràng
lắm.”
Trong lòng lại vô cớ vui mừng, bên miệng kéo ra một nụ cười.
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Cự Tuyệt

 

Đ

ột nhiên hắn nhớ tới cái gì, nhanh chóng nhướng mi lên nói: “Thái gia

gia, các ngươi có trách Đỗ Quyên không? Ta và Cửu Nhi không phải vì Đỗ
Quyên mà không định thân. Dù không có Đỗ Quyên, trước mắt ta cũng
không muốn định thân. Đại bá và cha ta đều tìm vợ ở ngoài núi, khi đó trong
thôn ai mở đường?”
Vợ Đại Mãnh “A” một tiếng cười, gật đầu nói: “Lời này có lý.”
Trong lòng nàng thoải mái hơn.
Tóm lại là Cửu Nhi và Xuân Nhi xuất sắc, bọn họ có chút chướng mắt
đám con gái trong thôn.
Ai, nàng suýt bị vợ lão ngũ làm mụ đầu, nghĩ sau này phải cách xa vợ lão
ngũ một chút, quả nhiên không thể dính người nhà này.
Lâm Đại Đầu không nhịn được đối với nhi tử phất tay nói: “Biết biết!
Không ai trách Đỗ Quyên. Không phải là cha gấp sao, sợ nàng bị người ta
đoạt đi. Tiểu tử ngươi không vội chút nào. Hoàng Thượng không vội mà thái
giám gấp muốn chết!”
Mọi người đều cười rộ lên.
Đâm người rời đi xong, Lâm Xuân vội đi Hoàng gia tìm Đỗ Quyên.
Đỗ Quyên nhìn hắn bĩu môi nói: “Còn tới làm cái gì? Lại đến, người Lâm
gia càng nhận định ta là họa thủy. Bọn họ nói như thế nào?”
Lâm Xuân nhếch miệng cười nói: “Chưa nói gì thì đi rồi. Ngươi đừng lo
lắng.”
Đỗ Quyên nhìn hắn nghi ngờ nói: “Vì sao cười tươi như vậy?”
Lâm Xuân sửng sốt, “Ta cười?”
Đỗ Quyên dùng sức gật đầu nói: “Không có gương, bằng không cho ngươi
soi, vừa rồi miệng còn tươi hơn hoa nữa.” Nói xong khoa trương nhe răng ra
nhại hắn.
Lâm Xuân lúng túng đỏ mặt, đồng thời cảnh giác thấy trong lòng mình
hình như có chút nhảy nhót. Nghĩ kỹ lại, hình như là bởi vì câu nói kia của
thái gia gia.
Hắn liền nhìn Đỗ Quyên nhẹ giọng nói: “Đỗ Quyên, nếu là...”

www.vuilen.com

1192

Tác Giả: Hương Thôn Nguyên Dã

ĐIỀN DUYÊN

Hắn muốn nói “Nếu ta là phu quân kiếp trước của ngươi, ngươi cũng đừng
có hồ đồ nhận không ra.” Nhưng không biết tại sao, ngày xưa cùng Đỗ
Quyên không có gì không nói với nhau, lúc này lại cảm thấy quá khó há
mồm.
Một là có chút ngượng ngùng kích động, hai là lo lắng Đỗ Quyên nghĩ
nhiều.
Nếu hắn nói, có thể giống như thái gia gia bọn họ cầu hôn, lại tăng thêm
áp lực cho Đỗ Quyên không?
Đỗ Quyên thấy hắn muốn nói lại thôi, kinh ngạc nói: “Chuyện gì?”
Lâm Xuân đem câu nói kia ở trong lòng lăn mấy vòng. Cuối cùng vẫn
không nói ra, vội sửa miệng hỏi: “Nếu Dương Nguyên trở lại thì tốt rồi. Có
tin của hắn không?”
Đỗ Quyên nghe xong lắc đầu nói: “Không có. Từ lần trước tiểu dượng
truyền tin cho hắn, sau này không đi tìm hắn nữa. Ta cảm thấy ép quá không
tốt. Hắn lớn như vậy, đã là tú tài, có cái gì mà không biết? Việc này để tự hắn
nghĩ thông suốt, chúng ta ép cũng vô dụng.”
Lâm Xuân nghe xong, muốn an ủi cũng tìm không ra lời thích hợp.
Với Dương Nguyên, sau này Đỗ Quyên có liên lạc với hắn, thông qua
Phùng gia hoặc là tiểu dượng truyền tin cho hắn. Năm trước, Dương Nguyên
trúng tú tài, nàng liền viết một phong thư dài cho hắn, nói toàn bộ thân thế
của hắn cho hắn biết. Sau đó, chờ hắn tự mình lựa chọn.
Lần đợi này chính là hơn nửa năm.
Đỗ Quyên buồn bã nói: “Nếu hắn không muốn nhận, chúng ta gấp cũng
vô dụng.”
Nếu thật sự là như vậy, không nhận người này cũng thế.
Cho nên, đến nước này là chờ đợi, cũng là khảo nghiệm.
Đối với Đỗ Quyên mà nói, càng có ý nghĩa phi phàm.
Lâm Xuân không thể hiểu được tâm tình của Dương Nguyên nên không
biết nói như thế nào, chỉ yên lặng nghe.
Chợt thấy Hoàng Tước Nhi và Hoàng Ly đem chăn, đệm, quần áo mùa
đông chuyển ra bên ngoài, biết là phơi cho bớt mùi mốc, nhân tiện nói: “Ta
đi. Ngươi bận rộn đi. Hai ngày nữa nước lên, chúng ta đi đánh cá.”
Đỗ Quyên gật đầu. Thấy hắn đi mới đi thu thập cùng tỷ muội, mang rau
khô và hoa màu tích trữ ra phơi. Bốn năm tháng qua mưa nhiều, không dễ đợi
được một ngày nắng, không phơi dễ bị mốc.
Viễn Minh và Viễn Thanh cũng chạy vào chạy ra theo.
Viễn Minh lấy ghế giúp Hoàng Ly để mẹt lên.
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Viễn Thanh đem gà đuổi bay khắp nơi, miệng hô to “Đừng ăn vụng đậu”.
Rồi chạy đến dưới chân tường, ngửa mặt nhìn lên đám hoa kim ngân nở rộ
trên tường, tâm ngứa quay đầu kêu lên: “Ca ca, hái hoa Kim Ngân cho ta
cài.”
Viễn Minh liền chạy như bay tới.
Dây hoa Kim Ngân bò đầy đầu tường, đáng tiếc hắn với không tới, liền
túm lấy một dây dùng sức kéo xuống.
Hoàng Tước Nhi thấy vội vàng tới quát bảo ngưng lại, “Dừng kéo sụp
tường. Ta đến!”
Thò tay hái hoa kim ngân màu vàng màu trắng gom thành một bó đưa cho
Viễn Thanh, “Cầm chơi đi. Đội ở trên đầu một hồi sẽ héo rất khó coi. Ta hái
hoa nguyệt quế cho ngươi đội.”
Rồi hái đoá Nguyệt Quế màu phấn hồng, giúp nàng cắm lên búi tóc nhỏ.
Đang bận, thình lình một cái đầu ở bên tường cách vách thò ra, nhìn nàng
cười nói: “Tước Nhi.”
Là Hạ Sinh.
Hoàng Tước Nhi nhìn hai bên một chút, nhỏ giọng hỏi: “Làm cái gì?”
Hạ Sinh cầm tấm đồ trên tay, ngoắc nàng nói: “Tước Nhi, ngươi đến đây
xem. Nhà chúng ta làm gia cụ như vầy, ngươi nhìn xem còn muốn thêm gì, ta
nói Xuân Sinh làm thêm.”
Hoàng Tước Nhi nghe xong đỏ bừng mặt, nói: “Nhìn cái gì! Ngươi làm
chủ là được.”
Hạ Sinh vội nói: “Ngươi cũng cần nhìn xem. Tương lai là chúng ta ở đó,
cần để ý chút. Ta đưa qua, ngươi và Đỗ Quyên nhìn, muốn thêm gì thì nói với
ta.”
Nói xong, vo tròn tấm đồ, nhẹ nhàng ném qua bên đây tường.
Nhậm Viễn Minh vội nhặt lên, đưa cho Hoàng Tước Nhi.
Hoàng Tước Nhi cầm lấy, rồi dặn dò Hạ Sinh: “Lát nữa ta xem. Hôm nay
có nắng, ngươi giúp thím đem đệm, chăn, gối đầu, xiêm y ra phơi. Còn có
lương thực, rau khô cũng mang ra phơi, đừng để mốc. Nàng một mình không
làm xuê, ngươi để ý hỗ trợ, đừng như cái cối xay, không đẩy ngươi không
động.”
Hạ Sinh cười hì hì nhất nhất đáp ứng, quay đầu đi giúp lão nương.
Hoàng gia, mọi người bận rộn đến mức trên chóp mũi cũng toát ra mồ hôi.
Ngừng tay là phải chuẩn bị trưa cơm...
Tỷ muội Đỗ Quyên ở nhà vài ngày không ra cửa.
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Ngày hôm đó, ba ngày sau cơn mưa, nước trên núi đều chảy xuống, nước
sông dâng cao, mương máng chảy xiết, Đỗ Quyên nói với cha mẹ muốn đi
đánh cá.
Phùng Thị không yên lòng, nhưng nàng và Hoàng Lão Thực phải ra
ruộng, không thể lo nhiều.
Vừa vặn Hoàng Tiểu Bảo và Hoàng Tiểu Thuận tới, huynh muội liền hẹn
ước cùng đi.
Vừa chuẩn bị ra cửa, Hòe Hoa tới, cũng muốn kêu nàng đi đánh cá.
Trận này, Quế Hương và Hòe Hoa đều không tới tìm Đỗ Quyên.
Quế Hương không có tâm tình, hơn nữa không muốn gặp Đỗ Quyên vì
gặp nàng là khổ sở, vì thế ở nhà thiêu thùa may vá, cố gắng tĩnh tâm luyện
chữ đọc sách. Đây là Đỗ Quyên dạy nàng, nói người tốt nhất nên tìm một
việc mình cảm thấy hứng thú nhất mà làm, vừa tiết kiệm thời gian, vừa đề
cao mình, hàm dưỡng tính tình. Nàng không muốn đi gặp người, chỉ yên lặng
tưởng niệm Cửu Nhi ca ca. Luyện chữ một lát, lại ngẩn ngơ một chặp; đọc
vài câu thơ, lại nghĩ đến Cửu Nhi...
Hòe Hoa rất muốn đến tìm Đỗ Quyên, chỉ là không dám đến.
Trước nay Đỗ Quyên không che giấu bản thân. Nếu nàng không muốn gặp
người, sẽ nói thẳng là nàng không có tâm tình chơi đùa, lần sau ngươi hãy
đến đây, ngay cả cớ cũng không tìm. Cho nên, Hòe Hoa bị Hoàng Ly cự tuyệt
một lần, không dám chàng ràng nhiều.
Mấy ngày nay nàng bị dày vò. Vừa sợ, lại tương tư, người gầy hẳn đi.
Nhớ Lâm Xuân, nhưng Lâm Xuân cả ngày ở nhà làm việc. Nếu nàng không
đến Hoàng gia, căn bản không có cơ hội nhìn thấy hắn. Dù tới Hoàng gia
cũng không nhất định có thể nhìn thấy hắn, nhưng ít ra cũng có cơ hội, cho
nên nàng tới.
Hoàng Tiểu Bảo thấy nàng cao hứng phi thường, không chờ Đỗ Quyên
nói chuyện, liền cười nói: “Vừa lúc, chúng ta đang định đi ra ngoài. Hòe Hoa
ngươi muốn túi tôm à?”
Hòe Hoa gật đầu, mím môi cười nhìn Đỗ Quyên nói: “Đi thôi.”
Đỗ Quyên nhíu mày, nghĩ nghĩ, khuyên nhủ: “Hòe Hoa, ngươi đừng nên
đi với chúng ta. Chúng ta muốn đi sâu trong núi, rất xa. Chân ngươi vừa khỏi,
đều nói thương cân động cốt một trăm ngày, ngươi đừng hành hạ chúng ta.
Ngươi biết ta mà, hưng trí llà chui khắp nơi, hôm nay còn không biết muốn
chạy mấy cái sơn cốc nữa.”
Hòe Hoa lúng túng, có chút không biết làm sao.
Hoàng Tiểu Bảo thấy không đành lòng, nói: “Nếu không chúng ta đừng đi
xa...”
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Miệng Đỗ Quyên co rút, ngắt lời của hắn nói: “Tiểu Bảo ca ca, nếu ngươi
không muốn đi thì đừng đi, chúng ta muốn đi. Đây không phải là chơi, là làm
việc đứng đắn đó.”
Hòe Hoa chợt thấy Lâm Xuân từ cách vách đi ra, vội nói: “Chân ta đã tốt
lắm. Ta sẽ cẩn thận. Đỗ Quyên, ngươi mang theo ta đi!”
Nói bộ dáng rất đáng thương.
Lâm Xuân đi tới hỏi: “Nói cái gì? Còn không đi nữa. Đi thôi, ta mang
Như Gió lên núi đi một vòng. Trời mưa, ở nhà ba ngày, nó rất nóng nảy.”
Rồi tới giúp Đỗ Quyên khiêng lưới.
Hòe Hoa vội cười nói: “Có Xuân Sinh hỗ trợ, chúng ta cũng bớt việc
chút.”
Đỗ Quyên thấy nàng tự quyết định, giống như mình đã đáp ứng đi chung,
trong lòng không thoải mái. Thật ra đường rộng thênh thang, Hòe Hoa muốn
đi đâu nàng không xen vào, sao cứ thích dính nàng làm cái gì?
Đám con gái ở chung với nhau, cảm thấy náo nhiệt thì không có gì.
Nhưng an toàn là quan trọng nhất, Hòe Hoa té qua một lần, nếu là ở cửa thì
được, lên núi Đỗ Quyên không muốn đi chung với các nàng. Tỷ muội mình
đều học qua võ công, đi theo các nàng là lãng phí công phu.
Nhưng vừa rồi nàng đa nói rõ ràng như vậy, sao Hòe Hoa cứ đòi theo
chứ?
Chợt thấy nàng nhìn Lâm Xuân mặt đỏ hồng, nhất thời hiểu được, vội lui
về phía sau một bước, tránh tay Lâm Xuân, “Ta tự mình khiêng. Ngươi bận
ngươi cứ đi đi.”
Rồi hướng Hòe Hoa cười nói: “Bớt chuyện! Hắn đi phần hắn, chẳng lẽ
chúng ta theo hắn dắt hổ đi dạo sao? Hòe Hoa, vì sao ngươi nhất định phải đi
theo chúng ta chứ? Ngươi muốn ăn cá, trở về ta đưa cho ngươi 2 con. Ngươi
theo chúng ta lên núi xuống núi, chúng ta chạy nhanh ngươi theo không kịp,
chúng ta đâu có thời gian đợi ngươi. Quay đầu ngươi lại té, lại chịu tội không
nói, trong lòng ta còn áy náy. Nói không chừng mẹ ngươi lại mắng ta, nói ta
điên, còn mang theo ngươi điên.”
Nàng không muốn nói uyển chuyển, trực tiếp kêu nàng đừng đi cùng.
Hơn nữa, rất nghi ngờ nhìn nàng vì sao ngươi nhất định phải đi theo ta?
Sắc mặt Hòe Hoa trắng bệch.
Hoàng Ly cũng nói: “Hòe Hoa tỷ tỷ, ngươi muốn túi tôm, thì ở cửa túi đi.
Theo chúng ta đi ra ngoài, quay đầu rơi xuống nước, chúng ta không có ai
đưa ngươi trở về đâu.”
Trực tiếp cản trở nàng.
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Hoàng Tiểu Bảo có chút do dự, vừa định nói chuyện, bị Đỗ Quyên thúc
giục: “Đi thôi.”
Lâm Xuân cũng thấy ra chỗ không đúng, cũng không lên tiếng, dò xét liếc
mắt nhìn Đỗ Quyên, dẫn Như Gió chạy như bay, cũng không đi chung với
bọn họ.
Hòe Hoa tự mình tìm bậc thang đi xuống, cố cười nói: “Vậy ta kêu Nhị
Nha ở cửa túi tôm, không đi với các ngươi...”
Một lời chưa xong, đã thấy Nhị Nha và ca ca nàng Tiểu Quả Cân cũng
khiêng lưới tới, rất vui mừng nói: “Nhị Nha cũng tới rồi.”
Nói xong nhìn về phía Đỗ Quyên, không tin nàng mang Nhị Nha mà
không mang nàng.
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Chương 212
Hoàng Gia Nhi Tử

 

Đ

ỗ Quyên không để ý nàng, bỏ đi.

Chỉ cần đừng lấy danh nghĩa của nàng mà đi theo, mặc kệ ngươi đi đâu.
Lại nói, Nhị Nha người ta đi ra ngoài với ca ca, có việc có ca ca ra mặt.
Hòe Hoa bộ dáng văn tĩnh, thích một mình cùng bọn họ chạy khắp nơi,
chắc là có suy nghĩ lãng mạn: thiếu niên nam nữ cùng nhau đi ra ngoài, con
gái luôn được con trai ân cần chiếu cố, săn sóc che chở, xảy ra chuyện cũng
không sợ. Cảnh xuân khắp núi có thể ngắm, có thể vui đùa, còn có thu hoạch,
quá tốt!
Nhưng có trời đất chứng giám, Đỗ Quyên nàng mỗi lần đi ra ngoài cũng là
vì sinh kế.
Nàng thật sự như con trai đánh cá săn thú!
Quả nhiên, Nhị Nha và Tiểu Quả Cân đi tới chào hỏi.
Tiểu Quả Cân cười nói với Hoàng Tiểu Bảo: “Đi chung đi!”
Đỗ Quyên bĩu môi nói: “Không dám đi chung với ngươi đâu. Chúng ta
không có thời gian lề mề với ngươi. Hai huynh muội người vẫn nên ngoan
ngoãn ở cửa chơi đi, chúng ta phải đi rất xa đó. Xem tỷ ta cũng không đi.”
Nói xong thúc giục Hoàng Ly, Hoàng Tiểu Thuận mau đuổi theo.
Tiểu Quả Cân biết công phu của tỷ muội các nàng, tiếc rẻ nói: “Lại muốn
đi xa?” Rồi nhìn Nhị Nha nói, “Vậy chúng ta ở cửa đi, ngươi đuổi không kịp
các nàng đâu.”
Nhị Nha cũng tiếc hận không thôi.
Nàng thật muốn đi với Đỗ Quyên, vừa lúc Hoàng Tiểu Bảo cũng có mặt.
Đỗ Quyên thấy bọn họ không cố đi theo, cười, cảm thấy đây mới là biết
nhìn.
Bởi vậy quay đầu cười với Hòe Hoa nói: “Hòe Hoa, xem Nhị Nha kìa,
ngươi nên học nàng một chút, đừng cậy mạnh. Ta thấy ngươi nên kiên nhẫn
dưỡng chân cho khoẻ hẳn đi. Thân thể là quan trọng nhất.”
Hòe Hoa nhìn nàng đi xa, trong lòng khó chịu vạn phần.
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Rõ ràng Đỗ Quyên có thể mang nàng đi, dù nàng không đi nhanh, nhưng
vừa lúc Lâm Xuân có mặt, có thể nắm nàng chạy nàng từng thấy qua hắn dắt
Đỗ Quyên. Không những Đỗ Quyên không mang nàng theo, có nghĩa là
không muốn nàng hỗ trợ Lâm Xuân. Vì sao?
Chẳng lẽ là bởi vì chuyện của Bát Cân, nàng hoài nghi mình?
Không có khả năng!
Nàng không làm gì cả, nàng dựa vào cái gì nói là nàng làm?
Trong lòng nàng dần dần dâng lên lửa giận, trong mắt dấy lên hơi nước,
thân mình phát run, khó chịu lại không cam tâm, vừa ủy khuất.
Nàng thực hối hận mình không học võ công, học chút công phu thô thiển
cũng tốt, thì hôm nay Đỗ Quyên đã không phản đối mình. Khi xưa nàng sợ
học võ công làm tay chân thô, lớn lên thân mình khỏe mạnh sẽ khó coi, bởi
vậy mới không học.
Nhưng thấy Đỗ Quyên không chút tráng kiện, nàng hối hận.
Nay hối hận cũng đã chậm, đến tuổi tác này học cũng đã muộn.
Lòng tràn đầy khó chịu, nàng không còn tâm tư túi tôm. Khiêng lưới ỉu
xìu đi theo sau huynh muội Nhị Nha, đi dạo một vòng khoảnh ruộng phụ cận,
rồi về nhà.
Sau khi trở về cũng không muốn làm việc, mãi suy nghĩ xem làm sao mới
có thể như nguyện. Rồi lại có bà mối tới cửa cầu hôn nhân cùng nương lải
nhải, nàng nghe càng phiền lòng.
Vì sao người nàng thích không tới cửa cầu hôn?
Lại nói Đỗ Quyên rất nhanh chạy lên núi.
Trên đường, Hoàng Tiểu Bảo chộp cơ hội, đi chậm lại một bước, hỏi Đỗ
Quyên: “Đỗ Quyên, sao ngươi không muốn mang Hòe Hoa?”
Đỗ Quyên hỏi ngược lại: “Vì sao ta phải mang nàng?”
Hoàng Tiểu Bảo sửng sốt, một hồi lâu mới nói: “Ta chỉ cảm thấy, các
ngươi bình thường rất tốt, cho nên cảm thấy...”
Đỗ Quyên nói: “Tiểu Bảo ca ca, chúng ta là huynh muội, là người một
nhà, đi chung, cho dù có chuyện gì, người ta cũng không nhàn thoại. Hòe
Hoa thì khác. Đùi nàng té qua một lần, mang theo nàng không an toàn. Còn
nữa, nếu lỡ xảy ra chuyện gì, là ngươi cõng nàng hay là ta cõng nàng? Mặc
kệ ai cõng nàng, đều là phiền toái. Còn có, chuyện của Bát Cân lần trước,
ngươi còn không cẩn thận chút? Nhà nàng không có huynh đệ đi theo, sao
chúng ta chỉ mang một mình nàng? Lỡ xảy ra chuyện, ngươi suy nghĩ một
chút đi, nương của nàng không chừng còn lợi hại hơn nhị mợ của Lâm Xuân
nữa.”
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Hoàng Tiểu Bảo không ngờ nàng nói ra một đống lớn như vậy, nhất thời
không biết trả lời.
Một hồi lâu mới nói: “Là ta không nghĩ tới.”
Đỗ Quyên nhìn hắn có chút không đành lòng, giận dữ nói: “Tiểu Bảo ca
ca, Hòe Hoa... hẳn là coi trọng Lâm Xuân .”
Hoàng Tiểu Bảo nhất thời dừng bước, ngây dại.
Đỗ Quyên không để ý tới hắn, tiếp tục đi về phía trước đuổi theo Hoàng
Ly và Hoàng Tiểu Thuận.
Nàng thả một câu như vậy, hi vọng vị đường ca này có thể thấy rõ hiện
thực.
Hòe Hoa, lòng dạ rất cao, sợ là chướng mắt Hoàng Tiểu Bảo.
Đến đỉnh Tây Sơn, Lâm Xuân đã chờ ở nơi đó.
Đỗ Quyên cười nhạo nói: “Ngươi để Như gió cõng mình lên núi là được,
còn chạy đi theo nó. Nhàn nhã đi dạo với hổ, ai so được chứ!”
Lâm Xuân cười, nói: “Không phải ta giữ nó, là nó giữ ta. Ta ở nhà ba
ngày, trên người đều mốc meo, xương cốt đều cứng.”
Mưa vẫn rơi cái không ngừng, thói quen rèn luyện của hắn cũng bị gián
đoạn.
Đỗ Quyên xì cười.
Mọi người đi thêm vài ngọn núi, đi tới sơn cốc xa nhất, dựa theo phương
thức trước xa sau gần.
Đến nơi, hồ nước trong sơn cốc đã dâng cao, gần tràn bờ.
Đỗ Quyên và Hoàng Tiểu Bảo trực tiếp muốn xuống nước kéo lưới.
Để cho tiện, Đỗ Quyên cố ý mặc quần áo thô bằng vải bố. Loại này vải
thô này rất thông dụng để làm việc, bị ướt cũng sẽ không dán dính trên người,
đỡ phải lộ ra thân mình, nhưng có khuyết điểm là khó di chuyển dưới nước.
Tiểu Thuận và Hoàng Ly thập phần hưng phấn, muốn tranh đi xuống.
Hoàng Tiểu Bảo mắng: “Các ngươi đòi cái gì? Rơi xuống nước ngay cả
xương cũng không vớt được! Còn không ngoan ngoãn ngốc ở trên bờ, lúc cần
kêu các người tới giúp chúng ta kéo lưới lên.”
Lâm Xuân nhìn dáng người thanh mảnh của Đỗ Quyên, không đành lòng,
nói: “Để ta xuống.”
Rồi muốn cởi áo xuống nước.
Đỗ Quyên vội vã ngăn cản, nói: “Đừng! Để ta làm. Ngươi bận ngươi cứ đi
đi. Ngươi giúp được ta một lúc, chẳng lẽ giúp ta một đời?”
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Lâm Xuân nghe xong ngẩn ngơ, trong lòng dâng lên cảm xúc phức tạp.
Đỗ Quyên thuận miệng nói, chợt thấy bên người không có động tĩnh, quay
đầu nhìn. Thiếu niên đang kinh ngạc nhìn mình, trong mắt là đầy vẻ thất lạc
luống cuống.
Trong lòng nàng nhảy dựng, lại thấy không đành lòng, vội giải thích:
“Ngươi không phải tới bắt cá, chỉ là ra dạo một vòng, còn phải về nhà làm
việc. Nếu xuống nước làm ướt hết xiêm y, chậm trễ công việc không nói, còn
phải thay xiêm y nữa.”
Trước đây nàng cũng cùng hắn xuống nước lưới cá, bất quá khi đó bọn họ
cùng đi đánh cá. Hôm nay hắn không có mục đích này.
Lâm Xuân liền cười gật đầu nói: “Vậy ngươi cẩn thận chút.”
Rồi hướng Hoàng Tiểu Bảo nói: “Đừng đi ra chỗ quá sâu, nước sông chảy
xiết quá cũng đừng đi.”
Hoàng Tiểu Bảo cười nói: “Cái này còn cần ngươi nói. Ta còn muốn sống
lâu thêm mấy năm nữa.”
Lâm Xuân nhìn bọn họ kéo mấy mẻ, thấy không có việc gì, chào một
tiếng rồi về nhà.
Huynh muội Đỗ Quyên vội nửa ngày, hô to gọi nhỏ, chạy 2 sơn cốc, vớt
được hơn ba mươi cân cá, thập phần hưng phấn. Đang muốn đi xuống, lại
thấy Lâm Xuân từ trong núi chạy vội xuống.
Hoàng Tiểu Bảo nhìn muội muội một cái, cười nói: “Tới đón ngươi.”
Đỗ Quyên rất kinh ngạc, nàng nhưng đã nói hắn đừng tới đón.
Lâm Xuân đi tới trước mặt, vội vàng đối với Đỗ Quyên nói: “Dương
Nguyên gửi thư tới.”
Đỗ Quyên nghe xong đột nhiên cất cao giọng hỏi: “Thật à?”
Hoàng Tiểu Bảo hoảng sợ, nghi ngờ hỏi: “Dương Nguyên là ai?”
Lâm Xuân không trả lời hắn, đối với Đỗ Quyên nói: “Đi nhanh một chút.
Đã xảy ra chuyện đó.” Nói xong nhanh chóng bổ sung, “Đối với nhà của
ngươi mà nói, là chuyện tốt. Dương Nguyên muốn trở về.”
“A?” Đỗ Quyên nghe xong nóng vội tim đập mạnh, luống cuống tay chân
thu dọn đồ đạc, “Đi mau. Hoàng Ly, đem gùi cho Tiểu Bảo ca và ta đeo. Lâm
Xuân, ngươi khiêng lưới đánh cá. Tiểu Thuận, gom hết đồ đạc bỏ vào gùi.
Nhanh lên!”
Lâm Xuân đáp ứng một tiếng, nhắc nhở: “Ngươi thay quần áo khô trước
đã.”
Đỗ Quyên vội la lên: “Về nhà thay.”
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Lâm Xuân và Hoàng Tiểu Bảo trăm miệng một lời nói: “Nói bừa! Về nhà
thay còn không ngã bệnh.”
Đỗ Quyên cũng biết bọn họ nói đúng, hết cách, cùng Hoàng Ly cầm tấm
vải thô dùng để lót ngồi, đi vào trong rừng, treo tấm vải lên nhánh cây, làm
thành một không gian kín độc lập. Hoàng Ly ở bên cạnh canh chừng. Cách
một đoạn gần đó, Hoàng Tiểu Bảo và Lâm Xuân canh giữ ở 2 phương hướng,
Đỗ Quyên nhanh chóng thay một thân khô mát xiêm y.
Đợi sau khi ra ngoài, Hoàng Tiểu Bảo hỏi Lâm Xuân: “Xảy ra chuyện
gì?”
Lâm Xuân nói: “Đợi đến nhà ngươi sẽ biết. Để Đỗ Quyên nói với ngươi
chuyện đã xảy ra.”
Hoàng Tiểu Bảo hết cách, cũng vào trong rừng thay đổi xiêm y. Xong mọi
người mới trở về.
Một đường chạy gấp về nhà, đã là ban đêm.
Đã thấy trước cửa Hoàng gia tốp năm tốp ba người đứng, thấp giọng nói
gì đó. Thấy bọn họ trở lại, có người gọi: “Đỗ Quyên trở lại.”
Đỗ Quyên thở hồng hộc gật đầu, vô tâm trả lời với bọn họ, đi thẳng vào
nhà.
Mới đỡ giỏ cá từ trên lưng xuống, Hoàng Tước Nhi nghe tiếng từ trong
phòng bếp chạy đến, lau mắt nói: “Đỗ Quyên! Nương nói... Chúng ta có một
tiểu huynh đệ, lớn bằng ngươi, tìm được.”
Hoàng Ly thất thanh nói: “Đại tỷ nói thật?”
Hoàng Tiểu Bảo và Tiểu Thuận nghe choáng váng, mình nhìn Hoàng
Tước Nhi.
Hoàng Tước Nhi gật đầu, khịt khịt mũi nói: “Là thật.”
Đỗ Quyên không ngạc nhiên chút nào, nói: “Ta biết. Nương đâu?”
Hoàng Tước Nhi ngạc nhiên thấy nàng bình tĩnh như vậy, nói: “Nương ở
trong phòng. Gia gia nãi nãi đều tới, cha nuôi ngươi cũng tới rồi, đang tiếp
đón quan sai và Dương gia. Dương gia nhặt được huynh đệ ta. Hắn bây giờ
gọi là Dương Nguyên. Hiện tại hắn...”
Nói xong thấp giọng khóc.
Đỗ Quyên vừa nghe vừa gật đầu, sau khi nghe xong tâm trĩu xuống.
Hoàng Ly kinh hoảng hỏi làm sao.
Lâm Xuân ghé sát vào Đỗ Quyên thấp giọng nói: “Đừng vội, đi vào hỏi rõ
rồi nói. Việc này không nhất định là chuyện xấu.”
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Đỗ Quyên gật đầu, hít sâu một hơi, đi vào nhà chính.
Chỉ thấy Hoàng lão cha, Lâm Đại Mãnh đang tiếp đón 2 vị quan sai và
một hán tử trong nhà chính. Hoàng Lão Thực và Nhậm Tam Hòa ngồi ở ghế
dưới, đang nói chuyện.
Hoàng đại nương nghe thanh âm, vội vàng từ trong phòng Đỗ Quyên đi
ra, nói: “Đỗ Quyên, ngươi nói mẹ ngươi có bao nhiêu ác độc: năm xưa sinh
song thai, làm mất huynh đệ ngươi, trở về cũng không nói, giấu diếm chúng
ta mấy năm nay. Nếu không phải nhà người ta tìm đến, đời này coi như
không có con trai.”
Phùng Minh Anh đang ở trong phòng Phùng Thị cao giọng nói tiếp: “Đại
nương, cháu trai trở về là việc vui, ngươi moi móc nợ cũ ra làm cái gì? Thật
phải tính rõ ràng, Phùng gia ta còn phải tìm các ngươi tính sổ đó. Tỷ ta nâng
bụng to lên núi, sinh con trên đó thiếu chút nữa ngay cả mạng sống cũng
không còn, trở về các ngươi còn mũi không phải mũi, mắt không phải mắt,
truyền đi ai dám đem khuê nữ gả tới Hoàng gia nữa?”
Đỗ Quyên thấy nãi nãi còn muốn cãi lại, vội nắm tay nàng nói: “Nãi nãi,
trước không nói mấy chuyện đó. Nói cho ta nghe đã xảy ra chuyện gì.”
19/01/2018
Đột nhiên hắn nhớ tới cái gì, nhanh chóng nhướng mi lên nói: “Thái gia
gia, các ngươi có trách Đỗ Quyên không? Ta và Cửu Nhi không phải vì Đỗ
Quyên mà không định thân. Dù không có Đỗ Quyên, trước mắt ta cũng
không muốn định thân. Đại bá và cha ta đều tìm vợ ở ngoài núi, khi đó trong
thôn ai mở đường?”
Vợ Đại Mãnh “A” một tiếng cười, gật đầu nói: “Lời này có lý.”
00:04 / 05:19
Trong lòng nàng thoải mái hơn.
Tóm lại là Cửu Nhi và Xuân Nhi xuất sắc, bọn họ có chút chướng mắt
đám con gái trong thôn.
Ai, nàng suýt bị vợ lão ngũ làm mụ đầu, nghĩ sau này phải cách xa vợ lão
ngũ một chút, quả nhiên không thể dính người nhà này.
Lâm Đại Đầu không nhịn được đối với nhi tử phất tay nói: “Biết biết!
Không ai trách Đỗ Quyên. Không phải là cha gấp sao, sợ nàng bị người ta
đoạt đi. Tiểu tử ngươi không vội chút nào. Hoàng Thượng không vội mà thái
giám gấp muốn chết!”
Mọi người đều cười rộ lên.
Đâm người rời đi xong, Lâm Xuân vội đi Hoàng gia tìm Đỗ Quyên.
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Đỗ Quyên nhìn hắn bĩu môi nói: “Còn tới làm cái gì? Lại đến, người Lâm
gia càng nhận định ta là họa thủy. Bọn họ nói như thế nào?”
Lâm Xuân nhếch miệng cười nói: “Chưa nói gì thì đi rồi. Ngươi đừng lo
lắng.”
Đỗ Quyên nhìn hắn nghi ngờ nói: “Vì sao cười tươi như vậy?”
Lâm Xuân sửng sốt, “Ta cười?”
Đỗ Quyên dùng sức gật đầu nói: “Không có gương, bằng không cho ngươi
soi, vừa rồi miệng còn tươi hơn hoa nữa.” Nói xong khoa trương nhe răng ra
nhại hắn.
Lâm Xuân lúng túng đỏ mặt, đồng thời cảnh giác thấy trong lòng mình
hình như có chút nhảy nhót. Nghĩ kỹ lại, hình như là bởi vì câu nói kia của
thái gia gia.
Hắn liền nhìn Đỗ Quyên nhẹ giọng nói: “Đỗ Quyên, nếu là...”
Hắn muốn nói “Nếu ta là phu quân kiếp trước của ngươi, ngươi cũng đừng
có hồ đồ nhận không ra.” Nhưng không biết tại sao, ngày xưa cùng Đỗ
Quyên không có gì không nói với nhau, lúc này lại cảm thấy quá khó há
mồm.
Một là có chút ngượng ngùng kích động, hai là lo lắng Đỗ Quyên nghĩ
nhiều.
Nếu hắn nói, có thể giống như thái gia gia bọn họ cầu hôn, lại tăng thêm
áp lực cho Đỗ Quyên không?
Đỗ Quyên thấy hắn muốn nói lại thôi, kinh ngạc nói: “Chuyện gì?”
Lâm Xuân đem câu nói kia ở trong lòng lăn mấy vòng. Cuối cùng vẫn
không nói ra, vội sửa miệng hỏi: “Nếu Dương Nguyên trở lại thì tốt rồi. Có
tin của hắn không?”
Đỗ Quyên nghe xong lắc đầu nói: “Không có. Từ lần trước tiểu dượng
truyền tin cho hắn, sau này không đi tìm hắn nữa. Ta cảm thấy ép quá không
tốt. Hắn lớn như vậy, đã là tú tài, có cái gì mà không biết? Việc này để tự hắn
nghĩ thông suốt, chúng ta ép cũng vô dụng.”
Lâm Xuân nghe xong, muốn an ủi cũng tìm không ra lời thích hợp.
Với Dương Nguyên, sau này Đỗ Quyên có liên lạc với hắn, thông qua
Phùng gia hoặc là tiểu dượng truyền tin cho hắn. Năm trước, Dương Nguyên
trúng tú tài, nàng liền viết một phong thư dài cho hắn, nói toàn bộ thân thế
của hắn cho hắn biết. Sau đó, chờ hắn tự mình lựa chọn.
Lần đợi này chính là hơn nửa năm.
Đỗ Quyên buồn bã nói: “Nếu hắn không muốn nhận, chúng ta gấp cũng
vô dụng.”
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Nếu thật sự là như vậy, không nhận người này cũng thế.
Cho nên, đến nước này là chờ đợi, cũng là khảo nghiệm.
Đối với Đỗ Quyên mà nói, càng có ý nghĩa phi phàm.
Lâm Xuân không thể hiểu được tâm tình của Dương Nguyên nên không
biết nói như thế nào, chỉ yên lặng nghe.
Chợt thấy Hoàng Tước Nhi và Hoàng Ly đem chăn, đệm, quần áo mùa
đông chuyển ra bên ngoài, biết là phơi cho bớt mùi mốc, nhân tiện nói: “Ta
đi. Ngươi bận rộn đi. Hai ngày nữa nước lên, chúng ta đi đánh cá.”
Đỗ Quyên gật đầu. Thấy hắn đi mới đi thu thập cùng tỷ muội, mang rau
khô và hoa màu tích trữ ra phơi. Bốn năm tháng qua mưa nhiều, không dễ đợi
được một ngày nắng, không phơi dễ bị mốc.
Viễn Minh và Viễn Thanh cũng chạy vào chạy ra theo.
Viễn Minh lấy ghế giúp Hoàng Ly để mẹt lên.
Viễn Thanh đem gà đuổi bay khắp nơi, miệng hô to “Đừng ăn vụng đậu”.
Rồi chạy đến dưới chân tường, ngửa mặt nhìn lên đám hoa kim ngân nở rộ
trên tường, tâm ngứa quay đầu kêu lên: “Ca ca, hái hoa Kim Ngân cho ta
cài.”
Viễn Minh liền chạy như bay tới.
Dây hoa Kim Ngân bò đầy đầu tường, đáng tiếc hắn với không tới, liền
túm lấy một dây dùng sức kéo xuống.
Hoàng Tước Nhi thấy vội vàng tới quát bảo ngưng lại, “Dừng kéo sụp
tường. Ta đến!”
Thò tay hái hoa kim ngân màu vàng màu trắng gom thành một bó đưa cho
Viễn Thanh, “Cầm chơi đi. Đội ở trên đầu một hồi sẽ héo rất khó coi. Ta hái
hoa nguyệt quế cho ngươi đội.”
Rồi hái đoá Nguyệt Quế màu phấn hồng, giúp nàng cắm lên búi tóc nhỏ.
Đang bận, thình lình một cái đầu ở bên tường cách vách thò ra, nhìn nàng
cười nói: “Tước Nhi.”
Là Hạ Sinh.
Hoàng Tước Nhi nhìn hai bên một chút, nhỏ giọng hỏi: “Làm cái gì?”
Hạ Sinh cầm tấm đồ trên tay, ngoắc nàng nói: “Tước Nhi, ngươi đến đây
xem. Nhà chúng ta làm gia cụ như vầy, ngươi nhìn xem còn muốn thêm gì, ta
nói Xuân Sinh làm thêm.”
Hoàng Tước Nhi nghe xong đỏ bừng mặt, nói: “Nhìn cái gì! Ngươi làm
chủ là được.”
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Hạ Sinh vội nói: “Ngươi cũng cần nhìn xem. Tương lai là chúng ta ở đó,
cần để ý chút. Ta đưa qua, ngươi và Đỗ Quyên nhìn, muốn thêm gì thì nói với
ta.”
Nói xong, vo tròn tấm đồ, nhẹ nhàng ném qua bên đây tường.
Nhậm Viễn Minh vội nhặt lên, đưa cho Hoàng Tước Nhi.
Hoàng Tước Nhi cầm lấy, rồi dặn dò Hạ Sinh: “Lát nữa ta xem. Hôm nay
có nắng, ngươi giúp thím đem đệm, chăn, gối đầu, xiêm y ra phơi. Còn có
lương thực, rau khô cũng mang ra phơi, đừng để mốc. Nàng một mình không
làm xuê, ngươi để ý hỗ trợ, đừng như cái cối xay, không đẩy ngươi không
động.”
Hạ Sinh cười hì hì nhất nhất đáp ứng, quay đầu đi giúp lão nương.
Hoàng gia, mọi người bận rộn đến mức trên chóp mũi cũng toát ra mồ hôi.
Ngừng tay là phải chuẩn bị trưa cơm...
Tỷ muội Đỗ Quyên ở nhà vài ngày không ra cửa.
Ngày hôm đó, ba ngày sau cơn mưa, nước trên núi đều chảy xuống, nước
sông dâng cao, mương máng chảy xiết, Đỗ Quyên nói với cha mẹ muốn đi
đánh cá.
Phùng Thị không yên lòng, nhưng nàng và Hoàng Lão Thực phải ra
ruộng, không thể lo nhiều.
Vừa vặn Hoàng Tiểu Bảo và Hoàng Tiểu Thuận tới, huynh muội liền hẹn
ước cùng đi.
Vừa chuẩn bị ra cửa, Hòe Hoa tới, cũng muốn kêu nàng đi đánh cá.
Trận này, Quế Hương và Hòe Hoa đều không tới tìm Đỗ Quyên.
Quế Hương không có tâm tình, hơn nữa không muốn gặp Đỗ Quyên vì
gặp nàng là khổ sở, vì thế ở nhà thiêu thùa may vá, cố gắng tĩnh tâm luyện
chữ đọc sách. Đây là Đỗ Quyên dạy nàng, nói người tốt nhất nên tìm một
việc mình cảm thấy hứng thú nhất mà làm, vừa tiết kiệm thời gian, vừa đề
cao mình, hàm dưỡng tính tình. Nàng không muốn đi gặp người, chỉ yên lặng
tưởng niệm Cửu Nhi ca ca. Luyện chữ một lát, lại ngẩn ngơ một chặp; đọc
vài câu thơ, lại nghĩ đến Cửu Nhi...
Hòe Hoa rất muốn đến tìm Đỗ Quyên, chỉ là không dám đến.
Trước nay Đỗ Quyên không che giấu bản thân. Nếu nàng không muốn gặp
người, sẽ nói thẳng là nàng không có tâm tình chơi đùa, lần sau ngươi hãy
đến đây, ngay cả cớ cũng không tìm. Cho nên, Hòe Hoa bị Hoàng Ly cự tuyệt
một lần, không dám chàng ràng nhiều.
Mấy ngày nay nàng bị dày vò. Vừa sợ, lại tương tư, người gầy hẳn đi.
Nhớ Lâm Xuân, nhưng Lâm Xuân cả ngày ở nhà làm việc. Nếu nàng không
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đến Hoàng gia, căn bản không có cơ hội nhìn thấy hắn. Dù tới Hoàng gia
cũng không nhất định có thể nhìn thấy hắn, nhưng ít ra cũng có cơ hội, cho
nên nàng tới.
Hoàng Tiểu Bảo thấy nàng cao hứng phi thường, không chờ Đỗ Quyên
nói chuyện, liền cười nói: “Vừa lúc, chúng ta đang định đi ra ngoài. Hòe Hoa
ngươi muốn túi tôm à?”
Hòe Hoa gật đầu, mím môi cười nhìn Đỗ Quyên nói: “Đi thôi.”
Đỗ Quyên nhíu mày, nghĩ nghĩ, khuyên nhủ: “Hòe Hoa, ngươi đừng nên
đi với chúng ta. Chúng ta muốn đi sâu trong núi, rất xa. Chân ngươi vừa khỏi,
đều nói thương cân động cốt một trăm ngày, ngươi đừng hành hạ chúng ta.
Ngươi biết ta mà, hưng trí llà chui khắp nơi, hôm nay còn không biết muốn
chạy mấy cái sơn cốc nữa.”
Hòe Hoa lúng túng, có chút không biết làm sao.
Hoàng Tiểu Bảo thấy không đành lòng, nói: “Nếu không chúng ta đừng đi
xa...”
Miệng Đỗ Quyên co rút, ngắt lời của hắn nói: “Tiểu Bảo ca ca, nếu ngươi
không muốn đi thì đừng đi, chúng ta muốn đi. Đây không phải là chơi, là làm
việc đứng đắn đó.”
Hòe Hoa chợt thấy Lâm Xuân từ cách vách đi ra, vội nói: “Chân ta đã tốt
lắm. Ta sẽ cẩn thận. Đỗ Quyên, ngươi mang theo ta đi!”
Nói bộ dáng rất đáng thương.
Lâm Xuân đi tới hỏi: “Nói cái gì? Còn không đi nữa. Đi thôi, ta mang
Như Gió lên núi đi một vòng. Trời mưa, ở nhà ba ngày, nó rất nóng nảy.”
Rồi tới giúp Đỗ Quyên khiêng lưới.
Hòe Hoa vội cười nói: “Có Xuân Sinh hỗ trợ, chúng ta cũng bớt việc
chút.”
Đỗ Quyên thấy nàng tự quyết định, giống như mình đã đáp ứng đi chung,
trong lòng không thoải mái. Thật ra đường rộng thênh thang, Hòe Hoa muốn
đi đâu nàng không xen vào, sao cứ thích dính nàng làm cái gì?
Đám con gái ở chung với nhau, cảm thấy náo nhiệt thì không có gì.
Nhưng an toàn là quan trọng nhất, Hòe Hoa té qua một lần, nếu là ở cửa thì
được, lên núi Đỗ Quyên không muốn đi chung với các nàng. Tỷ muội mình
đều học qua võ công, đi theo các nàng là lãng phí công phu.
Nhưng vừa rồi nàng đa nói rõ ràng như vậy, sao Hòe Hoa cứ đòi theo
chứ?
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Chợt thấy nàng nhìn Lâm Xuân mặt đỏ hồng, nhất thời hiểu được, vội lui
về phía sau một bước, tránh tay Lâm Xuân, “Ta tự mình khiêng. Ngươi bận
ngươi cứ đi đi.”
Rồi hướng Hòe Hoa cười nói: “Bớt chuyện! Hắn đi phần hắn, chẳng lẽ
chúng ta theo hắn dắt hổ đi dạo sao? Hòe Hoa, vì sao ngươi nhất định phải đi
theo chúng ta chứ? Ngươi muốn ăn cá, trở về ta đưa cho ngươi 2 con. Ngươi
theo chúng ta lên núi xuống núi, chúng ta chạy nhanh ngươi theo không kịp,
chúng ta đâu có thời gian đợi ngươi. Quay đầu ngươi lại té, lại chịu tội không
nói, trong lòng ta còn áy náy. Nói không chừng mẹ ngươi lại mắng ta, nói ta
điên, còn mang theo ngươi điên.”
Nàng không muốn nói uyển chuyển, trực tiếp kêu nàng đừng đi cùng.
Hơn nữa, rất nghi ngờ nhìn nàng vì sao ngươi nhất định phải đi theo ta?
Sắc mặt Hòe Hoa trắng bệch.
Hoàng Ly cũng nói: “Hòe Hoa tỷ tỷ, ngươi muốn túi tôm, thì ở cửa túi đi.
Theo chúng ta đi ra ngoài, quay đầu rơi xuống nước, chúng ta không có ai
đưa ngươi trở về đâu.”
Trực tiếp cản trở nàng.
Hoàng Tiểu Bảo có chút do dự, vừa định nói chuyện, bị Đỗ Quyên thúc
giục: “Đi thôi.”
Lâm Xuân cũng thấy ra chỗ không đúng, cũng không lên tiếng, dò xét liếc
mắt nhìn Đỗ Quyên, dẫn Như Gió chạy như bay, cũng không đi chung với
bọn họ.
Hòe Hoa tự mình tìm bậc thang đi xuống, cố cười nói: “Vậy ta kêu Nhị
Nha ở cửa túi tôm, không đi với các ngươi...”
Một lời chưa xong, đã thấy Nhị Nha và ca ca nàng Tiểu Quả Cân cũng
khiêng lưới tới, rất vui mừng nói: “Nhị Nha cũng tới rồi.”
Nói xong nhìn về phía Đỗ Quyên, không tin nàng mang Nhị Nha mà
không mang nàng.
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Chương 213
Thời Khắc Mấu Chốt Thấy Lòng Người

 

X

ảy ra chuyện gì?

Người Dương gia tới nói, 14 năm trước nhà hắn từ miệng sói cứu đuợc
một đứa bé sơ sinh, cũng từng đến thôn Thanh Tuyền nghe ngóng qua, cũng
không nghe nói nhà ai bị mất con. Vì thế hắn mang về nuôi như con ruột, còn
đưa hắn đi thư viện phủ thành đọc sách, nay trúng tú tài.
Ai ngờ hôm kia không biết vì chuyện gì, đứa nhỏ này vào đại lao.
Dương đại gia đi thăm, thương tâm nói ra thân thế của hắn.
Đứa bé kia hy vọng tìm được cha mẹ ruột, muốn gặp mặt.
Dương đại gia liền phái người hỏi thăm chung quanh.
Trong lúc vô ý phát hiện con trai Phùng gia ở thôn Đại Dương Trấn Hắc
Sơn bề ngoài rất giống đứa nhỏ nhặt được này, mới tìm hiểu nguồn gốc, lần
mò tìm đến Hoàng gia thôn Thanh Tuyền.
Hai vị khác là Niên bộ đầu và thuộc hạ của hắn ở nha môn phủ Kinh châu,
phụng mệnh cùng hạ nhân Dương gia đến tra hạch việc này. Bọn họ nói, rốt
cuộc Dương Nguyên có phải là con trai Hoàng gia hay không, chỉ dựa vào
miệng nói còn chưa đủ, muốn Hoàng gia phái người đi nha môn, giáp mặt
đưa ra chứng cớ xác nhận.
Việc này là Nhậm Tam Hòa nói cho Đỗ Quyên biết.
Đỗ Quyên lập tức hỏi ra mấu chốt, “Dương Nguyên đã xảy ra chuyện gì?”
Dương gia chịu buông tay, có phải cùng việc này có liên quan hay không?
Nhậm Tam Hòa nhẹ giọng nói: “Ta phỏng chừng khẳng định có liên quan,
nhưng bọn hắn không chịu nói. Nói ra cũng không có chuyện lớn gì, đến nha
môn sẽ rõ ràng.”
Đỗ Quyên lại hỏi: “Dương gia thật chịu buông tay?”
Nhậm Tam Hòa gật đầu nói: “Người kia nói Dương gia đại gia nói, có thể
nhìn thấy con nuôi và cha mẹ ruột đoàn tụ, là việc tốt tích đức, nguyện ý trả
nhi tử về Hoàng gia.”
Đỗ Quyên hoài nghi nhíu mi.
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Nhậm Tam Hòa nói nghĩ nhiều vô dụng, đợi ngày mai đi phủ Kinh châu
rồi nói sau, nhưng phỏng đoán là sẽ không bị liên lụy gì, bởi vì đứa con trai
này bị mất mười mấy năm.
Lập tức thương nghị chút biện pháp, chia nhau hành động.
Buổi tối, bởi Hoàng gia không có chỗ an bài, ba người này bị an trí đến ở
Lâm gia. Tỷ muội Đỗ Quyên tự mình làm đồ ăn đưa qua, huynh đệ Lâm
Xuân và Hoàng Tiểu Bảo ăn uống chung với bọn họ.
Buổi tối, các thiếu niên quanh co hỏi chi tiết Dương Nguyên phạm tội.
Đây cũng là Nhậm Tam Hòa giao phó, nói bọn họ còn nhỏ, không làm cho
người ta cảnh giác.
Đoán không sai, nhưng những người kia chết cũng không lộ ra chút gì,
cũng không có biện pháp.
Lâm Xuân để ý quan sát. Buổi tối hắn cố ý ngăn cách Niên bộ đầu và hai
người khác, an bài hắn ở trong phòng của mình bên Tây sương, đích thân tiếp
đón hắn.
Niên bộ đầu đối với gia đình nông dân không để trong mắt, nhưng đến
Lâm gia, nhìn thấy phòng ốc chỉnh tề, đồ đạc trang hoàng trong phòng, không
khỏi chấn động, kềm chế lắm mới không lộ ra thần sắc khác thường.
Sau bữa cơm hắn cùng Lâm Xuân đi Tây sương, chỉ thấy bàn, y án, đại
bình phong, trên tường trên là tấm đá điêu khắc lớn kiểu cổ xưa rất đại khí.
Đi vào phòng ngủ, tủ, giường, tấm bình phong thập phần tinh mỹ, hiện ra hết
phong cách cổ nhã; trên tường treo cung tiễn, đoản đao, phía trước cửa sổ là
bàn để sách vở, bút mực và những dụng cụ văn phòng khác. Miệng há to còn
chưa khép lại, lại nhìn thấy một con mãnh hổ sống sờ sờ từ trước giường
đứng dậy, làm hắn dựng hết lông tóc, nhất thời cả kinh mặt không còn chút
máu, mau chóng lui ra ngoài cửa.
Lâm Xuân quát ngừng Như Gió, đuổi nó ra ngoài, sau đó gọi bộ đầu tiến
vào ngồi, nói không có gì đáng ngại, nói còn hổ này là hắn nuôi. Niên bộ đầu
kinh hoảng thầm đánh giá hắn.
Không dễ dàng thảnh thơi ngồi, Đông Sinh nghe lệnh của Đỗ Quyên đưa
đến 2 bàn trái cây, là đào hạnh trưởng thành sớm trong núi, đựng trong khay
tiên cô hiến thọ bưng vào.
Bàn gỗ được khắc hình tiên nữ hai tay đỡ lấy cái khay, dâng lên, thần thái
phiêu dật, phong thái nho nhã, không có cảm giác mị tục, điêu khắc trông rất
sống động, giống như đúc.
Hai mắt Niên bộ đầu nhìn chằm chằm cái mâm kia không dời đi được.
Lâm Xuân nói: “Bộ đầu thích món đồ chơi này, quay đầu ta đưa một bộ
cho bộ đầu.”
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Niên bộ đầu vội cười nói: “Từ chối thì bất kính, hổ thẹn.” Lại thấy cách
hắn nói năng có chút lưu loát, không giống thiếu niên nông thôn bình thường,
nên thu liễm vẻ ngạo mạn, cùng hắn tán gẫu.
Lâm Xuân vẫn chưa truy vấn tình hình Dương Nguyên, chỉ lưu tâm nghe
hắn nói những chuyện lạ ở phủ thành. Trước khi nghỉ ngơi, hắn lấy một cái
hộp trang điểm bằng gỗ hương nam, cùng với một bao lộc nhung loại tốt đưa
cho Niên bộ đầu.
Hộp trang điểm là gần đây hắn cùng Đỗ Quyên suy nghĩ ra kiểu mẫu,
chung quanh trên dưới đều khắc hoa văn sơn thuỷ, tạo thành một bức tranh
hoàn chỉnh. Ngọn núi ngay ở nắp hộp chính là ngọn núi cao nhất, còn lại là
rừng cây cổ thụ, thác nước chảy qua những tảng đá hình thù kỳ dị liên miên
không ngừng, vây quanh bốn mặt khác của hộp.
Trong hộp còn có càn khôn, cơ quan khéo léo, tinh xảo phi thường.
Lộc nhung là Nhậm Tam Hòa mang đến muốn hắn đưa cho Niên bộ đầu.
Niên bộ đầu nhớ tới vợ thích phong nhã, cười không khép được miệng.
Lần này, không chờ Lâm Xuân hỏi, hắn chủ động nói ra: “Đừng lo lắng
cho Dương Nguyên. Hắn không có việc gì. Chỉ cần chứng thực thật là nhi tử
Hoàng gia, chỉ quản nhận lại hắn.”
Nhưng hắn chỉ nói một câu này, rồi không chịu nói thêm.
Điều này cũng đủ.
An trí hắn xong, Lâm Xuân liền tới Hoàng gia tìm Đỗ Quyên, nói cho
nàng biết lời này.
Tuy Đỗ Quyên không rõ nội tình, cũng biết Dương Nguyên hẳn là vô sự.
Lập tức tạm không nói tới chuyện này, mà nói tới chuyện ngày mai rời
núi.
Đầu tiên định chuẩn bị cho Hoàng Lão Thực, Phùng thị, Nhậm Tam Hòa
và Đỗ Quyên đi, nhưng Hoàng Ly đòi đi nói lần này bất cứ giá nào nàng cũng
muốn rời núi đi xem một chút. Đỗ Quyên thấy nàng thông minh lanh lợi so
với mình mạnh hơn, liền đáp ứng.
Hoàng Tiểu Bảo cũng muốn đi, Đỗ Quyên nhờ hắn ở nhà chiếu khán, bởi
vì trong nhà chỉ còn một mình Hoàng Tước Nhi. Nhà tiểu di cũng chỉ còn có
Phùng Minh Anh và 2 đứa trẻ, cũng cần người chiếu khán. Hoàng Tiểu Bảo
thấy vậy mới không kiên trì.Lâm Xuân thấy Đỗ Quyên đổi tới đổi lui vội,
cảm nhận được sự chờ đợi và nôn nóng của nàng, nên nói với nàng: “Ta cùng
đi với các ngươi.”
Đỗ Quyên ngẩng đầu nhìn hắn, bỗng nhiên trong lòng bất an và không
đành lòng.
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Sau khi từ núi trở về, hắn bận trước bận sau, giúp chiêu đãi người hỏi
thăm tin tức, hưng phấn không khác gì tỷ muội của mình, phảng phất như đó
là đệ đệ của hắn.
Nhưng là...
Tuy nàng đã sớm nói cho hắn chuyện của Dương Nguyên nhưng chưa nói
chuyện bọn họ không phải là huynh muội ruột thịt.
Bởi vì, nói ra sẽ dính líu đến lai lịch của nàng.
Còn có, việc này ngay cả Phùng Thị cũng không thẳng thắn, nàng làm sao
nàng biết được?
Nếu phải nói rõ, phải đem gốc gác nàng mang theo ký ức xuyên việt lộ ra
ngoài.
Đây là chuyện duy nhất trước mắt nàng không thể nói cho hắn biết.
Nghĩ đến hắn cao hứng cùng nàng đi nghênh đón “đệ đệ sinh đôi” của
nàng, nếu biết đệ đệ này chính là phu quân kiếp trước của nàng, hắn sẽ phản
ứng như thế nào?
Đỗ Quyên không đành lòng tưởng tượng.
Nàng nhìn Lâm Xuân ngẩn người. Từ nhỏ nàng đã đề phòng cẩn thận,
nhồi nhét quan niệm hai người chỉ có thể trở thành huynh muội, không thể
thành thân, vì sao vẫn đi đến bước này?
Nàng liền chần chờ nói: “Lâm Xuân, ngươi đừng nên đi.”
Lâm Xuân cho rằng nàng không muốn phiền toái mình, ném cho nàng một
cái nhìn trấn an mỉm cười, nói: “Ta đi với các ngươi, cũng có thể thêm một
chân chạy. Lại nói, ta cũng muốn đi phủ thành xem, ta còn chưa có đi qua.
Lúc trước ta có nghe chút tin tức từ Niên bộ đầu, hắn còn giật giây ta đi phủ
thành mở cửa hàng đó.”
Lúc này vợ chồng Lâm Đại Đầu cũng có mặt, nhiệt tâm nói: “Đỗ Quyên,
để Xuân Nhi đi với các ngươi thôi. Nhà đã xây xong, những chuyện khác
sớm hay chậm một ngày cũng không quan trọng. Nhà chúng ta lao động
nhiều, việc đồng áng cũng không thiếu một mình hắn.”
Hoàng gia vậy mà có con trai, hơn nữa nhi tử này sắp trở về, còn là tú tài,
Lâm Đại Đầu đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội vì Hoàng gia này. Huống
hồ hắn vốn là Hạ Sinh tiểu cữu (em vợ), Lâm gia xuất lực cũng nên.
Đỗ Quyên thấy hắn nói như vậy, ngẫm lại, Lâm Xuân cũng nên đi ra xem
một chút. Nếu là có thể cùng Cửu Nhi đi ra khỏi vùng núi sâu này, bước vào
vùng trời đất rộng lớn hơn, vô luận là sự nghiệp hay là hôn nhân, đều đem lại
nhiều cơ hội hơn.
Nghĩ xong, cười gật đầu với hắn nói: “Vậy thì cùng đi.”
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Nói định sau, Lâm gia rời đi.
Hoàng lão cha và Hoàng đại nương còn không chịu đi về, còn đang suy
nghĩ dặn dò, chỉ tiếc tuổi lớn, không thể cùng đại nhi tử đi ra ngoài đón cháu
trai.
Đỗ Quyên thúc bọn họ nói: “Gia gia, nãi nãi, các ngươi trở về đi. Chúng ta
muốn ngủ, ngày mai còn phải dậy sớm. Có tiểu dượng đi cùng chúng ta,
không có việc gì. Chuyện của đệ đệ, chờ đến nơi sẽ hỏi rõ tình huống. Nếu có
thể lập tức đón về càng tốt. Nếu không thể, ta sẽ nhờ cha nuôi mang thư về
nói cho các ngươi biết.”
Hoàng đại nương lau nước mắt nói: “Đỗ Quyên, tốt xấu gì cũng phải đón
huynh đệ ngươi về đến nha.”
Cong người, len lén đưa cho nàng một cái bao nhỏ, bên trong là 30 lượng
bạc vụn, cho nàng cầm chuẩn bị dùng, “Nghe nói người trong nha môn chỉ
nhận bạc không nhận người. Ngươi cầm cái này cho tiểu dượng ngươi đưa lễ,
van cầu các quan lão gia.”
Đỗ Quyên kinh ngạc vạn phần. Mới nói chuyện, nãi nãi đã xoay người đi.
Nàng nhìn Hoàng Tiểu Bảo và Tiểu Thuận đỡ một đôi với bờ lưng cong
cong lam lũ, nhịp bước tập tễnh biến mất trong màn đêm, nhất thời cảm khái
ngàn vạn, tâm tư phức tạp.
Suốt đêm không nói chuyện, ngày hôm sau trời chưa sáng, mọi người đã
khởi hành đi ra ngoài núi.
Đồng hành còn có 2 huynh đệ Lâm Đại Mãnh. Bọn họ, một là vì đưa thổ
sản vùng núi ra ngoài bán, hai là vì Lâm Đại Mãnh là lý chính, muốn làm
chứng việc Hoàng gia mất đi nhi tử.
Chi tiết cũng không cần nói tỉ mỉ, tới buổi tối bọn họ đến thôn Đại Dương
trấn Hắc Sơn, ở lại nhà ông ngoại Đỗ Quyên, Phùng Trường Thuận, nghỉ một
đêm. Ngày kế lại thêm Phùng Trường Thuận và con trai út của hắn Phùng
Hưng nghiệp, người cưỡi ngựa, kẻ ngồi xe, nhắm hướng phủ Kinh châu.
Hai ngày sau lúc chạng vạng, đoàn người Đỗ Quyên rốt cuộc đi tới phủ
thành Kinh châu.
Nhìn tường thành nguy nga cao vài chục trượng, Đỗ Quyên không khỏi
sinh lòng kính ngưỡng, không dám khinh thường văn minh cổ đại, so với kỹ
thuật hiện đại càng rung động lòng người.
Đến nơi này, Nhậm Tam Hòa dẫn đầu.
Hắn dẫn mọi người chạy thẳng đên Phúc Tường khách sạn, bao xuống
một phòng, đem đám người Đỗ Quyên, Phùng Thị an trí thỏa đáng, mới cùng
Niên bộ đầu thương lượng chuyện Dương Nguyên.
Niên bộ đầu không dám coi khinh đám người trong núi này.
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Dọc theo đường đi, hắn phát hiện Nhậm Tam Hòa, Lâm Xuân, Lâm Đại
Mãnh đều có võ công, ngay cả Đỗ Quyên và Hoàng Ly đều chạy nhanh hơn
hắn, mình là bộ đầu còn để bọn họ chăm sóc.
Đến tận đây, cũng không có gì phải giấu giếm, hắn liền đem chuyện
Dương Nguyên phạm chuyện lớn nói một lần. Cũng không phức tạp, chỉ là
viết một bài văn chương, không biết tại sao chọc giận tới tuần phủ đại nhân,
nói là có từ ngữ bất kính, có ý thông đồng với địch, bị cầm tù.
Đám người Đỗ Quyên nghe xong hít hơi lạnh.
Thì ra là như vậy!
Rõ ràng Dương gia sợ bị Dương Nguyên liên lụy, mới kiệt lực phủi sạch
quan hệ, muốn thoát khỏi người con nuôi này, mới tìm tới Hoàng gia, nào có
thiện tâm gì đâu!
Đỗ Quyên rất giận, lúc này chuyển đi tâm tư.
Lâm Xuân vội nhờ Niêu bộ đầu sao chép lại bản văn chương kia đến xem,
lại hỏi có thể vào ngục thăm Dương Nguyên hay không.
Niên bộ đầu xin lỗi lắc đầu, nói sợ là không được, nói bọn hắn đừng nóng
vội, đợi ngày mai thăng đường, trước xác nhận Dương Nguyên có phải là nhi
tử Hoàng gia hay không lại nói.
Nếu không phải thì sao?
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Từ Hôn

 

R

ốt cuộc là có phải hay không đây?

Sáng ngày thứ hai, đoàn người Đỗ Quyên đi tới công đường tri phủ.
Dưới tấm biển sáng chói, một vị quan viên trung niên uy nghiêm ngồi
chăm chú nhìn bọn họ. Phía bên phải là 2 thư sinh thiếu niên, một người mặc
cẩm bào xanh nhạt, một người mặc áo dài màu thiên thanh. Chính giữa công
đường có ba người quỳ: một người trong số đó thư sinh thiếu niên mặc
trường bào in hoa nhạt, 2 người khác là nam nhân trung niên có bộ dáng phú
thương.
Nghe nha dịch bẩm báo, thiếu niên thư sinh đang quỳ lập tức quay đầu
nhìn qua.
Đợi thấy rõ gương mặt kia, đám người Phùng Trường Thuận ngẩn ngơ
một hồi, sau đó không hẹn mà cùng đưa mắt chuyển về phía Phùng Trường
Hưng...
Quá giống!
Đây là Dương Nguyên sau khi lớn lên.
Khuôn mặt giống Phùng gia như đúc, có nét anh tuấn của Phùng ông
ngoại, mày rậm và mũi cao thẳng; có đôi mắt ôn nhuận và đôi môi đôn hậu
của Lão Thực. Tuy là quỳ nhưng xem thân hình cũng giống Phùng gia cao
lớn khang kiện.
Dương Nguyên liếc mắt liền nhận ra Đỗ Quyên, hai mắt bừng lên thần
thái khác thường.
Hắn đối với Dương gia chán ghét, đối với Hoàng gia tương lai bàng
hoàng, sau khi nhìn thấy người chị em sinh đôi này mọi phiền toái đều tiêu
tán hầu như không còn, lòng tràn đầy vui sướng, đối với gia đình mới xa lạ
cũng sinh ra vài phần thân cận.
Giống nhau, Đỗ Quyên cũng hướng Dương Nguyên sáng sủa cười.
Mắt Dương Nguyên sáng hơn, há mồm liền gọi: “Đỗ Quyên!”
Đỗ Quyên lại trực tiếp gọi: “Hoàng Nguyên.”
Làm cho hai người bên cạnh Dương Nguyên không vui nhìn chằm chằm
nàng.
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Lúc Đỗ Quyên và Dương Nguyên chào hỏi, Lâm Xuân cũng theo ánh mắt
của nàng đánh giá Dương Nguyên, trong lòng âm thầm chấm điểm đệ đệ sinh
đôi của nàng. Đang chuyên chú, hắn bỗng nhiên cảnh giác, nhanh chóng đưa
mắt nhìn sang phía 2 thiếu niên mặc hoa phục đứng bên trên, bọn họ đang
xuất thần nhìn Đỗ Quyên; còn có, quan lão gia cùng với nha dịch đứng hai
hàng bên dưới, đều đồng loạt nhìn bên này.
Lâm Xuân nhất thời tập trung giới bị, bất động thanh sắc tới gần Đỗ
Quyên.
Trong đám người này, Đỗ Quyên đáng chú ý nhất.
Hôm nay nàng mặc màu xám quần áo, giả làm thiếu niên, nhưng cái cổ
thon dài trắng nõn, vành tai non mịn, cằm nhu hoà bao lại đôi mắt trong trẻo
với hàng mi dày đặc, cánh môi đỏ như hoa, muốn không gây chú ý cho người
khác cũng khó.
Ban đầu nàng chỉ cột tóc cao lên đỉnh đầu, hôm nay là mùa hè, nên chỉ
mặc đơn y nên lộ ra cái cổ tuyết trắng duyên dáng. Lâm Xuân cảm thấy
không ổn, nhắc nàng đem tóc cột một nửa, phía dưới xoã một nửa. Tiểu thiếu
niên trong thành đều chải như vậy, Đỗ Quyên vội sửa lại. Phần tóc xoã tốt
xấu gì có thể che khuất một ít, từ phía sau nhìn không thấy nhưng phía trước
vẫn thấy.
Thiếu niên áo trắng rất im lặng, khẽ giọng tự hỏi “Đây chính là tỷ tỷ hắn?”
Vẻ mặt thiếu niên mặc áo màu thiên thanh đầy hưng phấn, rất khẳng định
nói: “Hẳn là thế.”
“Sao không giống vậy chứ? Không phải tỷ đệ sinh đôi sao?”
“Hồ đồ! Cho dù là tỷ đệ sinh đôi, Dương huynh đệ là nam nhi, dĩ nhiên
sinh ra phải có khí chất nam nhi. Nếu tỷ tỷ hắn cũng giống hắn, hoặc hắn
giống tỷ tỷ hắn cũng không tốt.”
“Cũng đúng. Như thế mới là tùng bách chi lan, các thiện sở trưởng!”*
* Ý nói mỗi người có nét đẹp, sở trường riêng
Hai người nhìn Đỗ Quyên không chớp mắt, nhưng vẫn có cố kỵ, khẽ
giọng nói nhỏ; đơik quan sát kỹ Đỗ Quyên xong, không khỏi nhìn đến xuất
thần, nên quên, thanh âm trở nên lớn một chút.
Trầm tri phủ ho nhẹ một tiếng, cảnh cáo liếc mắt nhìn hai người.
Bọn họ có thế mới tỉnh thần, vội vàng thu hồi ánh mắt, ngượng ngùng
nhìn nhau.
Lại nói Hoàng Lão Thực và Phùng thị vốn nơm nớp lo sợ, vừa nhìn thấy
Dương Nguyên là quên sợ hãi. Phùng Thị khóc bù lu bù loa, Hoàng Lão
Thực cũng lau nước mắt.
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Đỗ Quyên vội vã ngăn cản hai người, thấp giọng nói: “Cha, nương, đừng
vội.”
Vì hôm nay Nhậm Tam Hòa không có tới, do Phùng Trường Thuận dẫn
đầu, trước kêu mọi người quỳ xuống, bái kiến Tri phủ đại nhân, ai nấy tự báo
thân phận, trần thuật ý đồ đến.
Kế tiếp sự tình rất đơn giản: do Phùng Thị nói trên người đứa con trai bị
mất của nàng có ấn ký gì, lúc ấy dùng cái gì bao bọc đứa bé vân vân.
Nghe xong, Trầm tri phủ liền sai người mang Dương Nguyên đi ra phía
sau thoát y nghiệm chứng.
Trên công đương, Dương gia đại gia cũng cầm ra tấm vải thô bao bọc
Dương Nguyên khi nhặt hắn, rõ ràng là một kiện áo xé thành hai nửa, còn có
dấu răng của sói tha, tương xứng với lời Phùng Thị nói. Lâm Đại Mãnh cũng
chứng thực bốn tháng tư của 14 năm về trước, Phùng Thị đúng là trên núi
sinh con, nhưng chỉ ôm về một bé gái.
Đợi Dương Nguyên nghiệm thân xong trở lại công đường, Phùng Trường
Thuận lại đẩy Hoàng Lão Thực và Phùng Hưng Phát lên, ý bảo mọi người
nhìn: bề ngoài của Dương Nguyên rất giống tiểu cữu cữu, con mắt và môi
giống cha ruột.
Đến tận lúc này, Dương Nguyên là đứa con trai đã mất của Hoàng gia
không thể nghi ngờ.
Hoàng Lão Thực và Phùng Thị ôm đầu khóc rống lên.
Dương Nguyên nhìn bọn họ, vẻ mặt phức tạp, do dự muốn lên phía trước
bái kiến, nhưng hai chân như nặng ngàn cân, không động nổi.
Hắn không khỏi đưa mắt ném về phía Dương đại gia Dương Ngọc Vinh.
Dương Ngọc Vinh thấy hắn nhìn, vội vàng đưa ra khuôn mặt tươi cười,
nói: “Nguyên Nhi, như vậy rất tốt, cuối cùng cũng tìm được cha mẹ ruột của
ngươi. Mấy năm nay ta ngày đêm không an lòng, cảm thấy mình chiếm đoạt
nhi tử người ta, ăn không ngon, ngủ không yên. Muốn nói cho ngươi biết, lại
sợ tổn thương ngươi nên không nói với ngươi. Hôm nay tốt rồi, ngươi có thể
nhận tổ quy tông, là việc vui lớn. Mẹ ngươi... mẹ nuôi ngươi cũng có thể an
tâm.”
Dương Nguyên, phải gọi là Hoàng Nguyên, khẽ gật đầu nhưng không thốt
nên lời.
Phùng Trường Thuận là người tinh minh, vừa thấy trận thế này, vội đẩy
con rể và khuê nữ tiến lên, đồng loạt quỳ xuống trước mặt Dương Ngọc Vinh,
cảm tạ hắn cứu nhi tử Hoàng gia, còn nuôi lớn như vậy, chỉ dạy thành người.
Dương Ngọc Vinh vội hoàn lễ, liên tục nói không cần.
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Mọi người lại đồng loạt cảm tạ Trầm tri phủ đại nhân, tạ hắn nhìn rõ mọi
việc, cho cả nhà đoàn tụ, cốt nhục nhận thức lẫn nhau, là quan tốt khó được,
một thanh quan.
Trong dào dạt hoà hợp êm thấm, mọi người tựa hồ quên Hoàng Nguyên
vẫn là tội nhân.
Trầm tri phủ cũng bị một màn tình thân này lây nhiễm, vê râu gật đầu.
Sau đó, hắn tuyên bố ngay trên công đường, Dương Nguyên tức là Hoàng
Nguyên, ra lên thư ký làm văn thư, đóng quan ấn, giao cho lý chính Lâm Đại
Mãnh dùng để thay đổi hộ tịch khi về bổn huyện.
Xong chuyện, hắn vỗ nhẹ kinh đường mộc (búa gõ của quan toà thời xưa),
đợi bên dưới yên lặng xong, hắn hỏi Dương Ngọc Vinh: “Dương Ngọc Vinh,
việc này đã chấm dứt, ngươi có gì muốn nói khống?”
Dương Ngọc Vinh phủi bỏ được một đại phiền toái, trong lòng thoải mái
không diễn tả được, chợt nhớ tới một chuyện khác, vội vàng nói: “Đại nhân,
tiểu dân còn có một chuyện muốn nhờ.”
Rồi nhìn về phía Hoàng Nguyên.
Hoàng Nguyên rũ mắt xuống, im lặng không lên tiếng.
Trầm tri phủ trầm giọng nói: “Nói đi!”
Mặt Dương Ngọc Vinh hiện lên vẻ khổ sở, nói: “Việc này muốn hỏi
Hoàng gia.”
Trầm tri phủ khoát tay ý bảo hắn hỏi.
Vì thế, Dương Ngọc Vinh nói với Hoàng Lão Thực: “Cứ tưởng rằng đời
này sẽ không thấy cha mẹ ruột của Nguyên Nhi, nên đã định ra một mối hôn
sự cho hắn: đem hắn hứa cho di muội “em vợ”Trần gia cho đi ở rể, tương lai
sinh trai gái, đều tính Trần gia. Nhưng nay lại tìm được, các ngươi xem...”
Hắn không nói tiếp, lại nhìn chằm chằm Hoàng Lão Thực, chờ hắn dùng
lời lẽ nghiêm khắc cự tuyệt.
Hoàng Lão Thực nhất thời đâu phản ứng kịp, còn sững sờ.
Phùng Trường Thuận kinh hãi muốn cự tuyệt. Phùng Thị cũng luống
cuống, nghe “việc hôn nhân” “sinh trai gái đều tính Trần gia “, chưa rõ ràng
xảy ra chuyện gì, đã há mồm nói “Không...”
Đỗ Quyên giành trước một bước ngăn nàng lại, lớn tiếng nói: “Đây là
chuyện tốt! Đệ đệ ta được Dương đại gia cứu, biết Dương đại gia cao thượng,
cho hắn nhận tổ quy tông. Không làm được nhi tử, làm cháu rể cũng không
sai, tốt xấu cũng tính là báo ân. Chỉ là tương lai hắn sinh nhi tử, đưa một đứa
về Hoàng gia kế thừa hương khói là được.”

www.vuilen.com

1218

Tác Giả: Hương Thôn Nguyên Dã

ĐIỀN DUYÊN

Rồi hướng Phùng Trường Thuận và Phùng Thị nói: “Ông ngoại, nương,
chúng ta không thể vong ân phụ nghĩa.”
Phùng Trường Thuận và Phùng Thị liền im lặng, vẻ mặt chua xót, chẳng
lẽ nhận cũng như không?
Trước mặt nhiều người như vậy, chuyện vong ân phụ nghĩa bọn họ không
thể làm được.
Đám người Trầm tri phủ nghe xong đều sững sờ, nghĩ rằng nếu đã nói
nhận tổ quy tông, lại cho ở rể, vậy không phải là mâu thuẫn sao!
Nhất là 2 thiếu niên kia, vẻ mặt đầy kinh ngạc nhìn về phía Hoàng
Nguyên.
Hoàng Nguyên gắt gao trừng Đỗ Quyên, cắn răng nhịn xuống mới không
lên tiếng.
Dương Ngọc Vinh ngẩn ngơ, lập tức quả quyết nói: “Không được! Nếu đã
ở rể, đó chính là người Trần gia, làm sao có thể đem nhi tử cho người chứ!”
Hắn có chút khó thở hổn hển nghĩ: không phải Hoàng gia nên cự tuyệt,
sau đó đưa ra từ hôn sao, sao lại để mặc cho một tiểu tử ra mặt quyết định
việc này chứ?
Nếu không từ hôn, hắn phí hết công sức giúp con nuôi tìm cha mẹ làm cái
gì?
Đỗ Quyên hỏi ngược lại: “Vậy theo Dương đại gia là sao?”
Dương Ngọc Vinh cướp lời: “Không đáp ứng thì từ hôn!”
Đỗ Quyên bừng tỉnh đại ngộ nói: “Thì ra là Dương đại gia muốn từ hôn!
Vậy thì nói sớm đi! Vừa rồi ta còn ngạc nhiên, nếu không muốn từ hôn thì
giúp đệ đệ ta tìm cha mẹ làm gì? Trực tiếp chiêu làm tới cửa con rể là được,
dù sao việc này cũng không ai biết. Thì ra là Dương đại gia muốn từ hôn.”
Nàng chán ghét nhất người như vậy, trong ngoài không đồng nhất giả bộ
làm người tốt.
Mà nàng cũng chán ghét giao tiếp với người như vậy nhất, luôn muốn tìm
cách thoải mái nói ra chuyện họ không muốn lộ, lợi người lợi mình.
Dương Ngọc Vinh cảm thấy lời này không dễ nghe, lại thấy mọi người
nghe xong thần sắc không đúng, mặt hắn trắng bệch lập tức muốn bác bỏ.
Ngay sau đó Đỗ Quyên lại nói: “Điều này cũng khó trách. Đệ đệ ta vẫn là
tội nhân. Dương gia nuôi hắn một thời gian là đã hết lòng quan tâm giúp đỡ,
nếu vì việc này mà liên lụy Dương gia và Trần gia, vậy mới là không bình
thường, muốn từ hôn hoàn toàn có thể lý giải. Hoàng gia ta thì khác: huyết
mạch chí thân, đừng nói hắn chỉ là tạm thời phạm tội, dù lúc này bị tội chết
lập tức hành quyết, trước khi bị hành hình cũng phải nhận về nhà. Hoàng
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Nguyên, sống là người Hoàng gia, chết là quỷ Hoàng gia, Hoàng gia ta tuyệt
sẽ không vứt bỏ hắn!”
Thanh âm giòn giã quanh quẩn trong công đường, chấn điếc tai.
Phùng Trường Thuận là người đầu tiên tỉnh táo lại, lớn tiếng nói: “Đúng!
Chúng ta tuyệt sẽ không vứt bỏ Hoàng Nguyên.”
Phùng Thị khóc nói: “Con ta, ta chết cũng sẽ không bỏ.”
Hoàng Lão Thực không biết nói, chỉ khóc theo nói: “Tìm được con...”
Cổ họng Hoàng Nguyên nóng lên, mắt cay cay, bỗng nhiên cúi đầu.
Sắc mặt đám người Trầm tri phủ khác thường nhưng không lên tiếng, chỉ
nhìn Dương Ngọc Vinh.
Dương Ngọc Vinh bị bóc trần tâm tư, thẹn quá thành giận.
Nhưng lúc này hắn lại không thể cãi lại.
Nếu nói không từ hôn, vạn nhất Hoàng gia thật bằng lòng thì sao?
Đang phẫn nộ, Đỗ Quyên lại chuyển hướng về hắn nói: “Dương đại gia
yên tâm, ân cứu mạng còn chưa báo đâu, có thể nào vì việc này liên lụy các
ngươi. Chuyện vong ân phụ nghĩa chúng ta kiên quyết không làm. Vậy thì
đáp ứng Dương đại gia, lập tức từ hôn!”
Nói xong, lại chuyển hướng Trầm tri phủ nói: “Còn phải làm phiền đại
nhân, đợi đệ đệ tiểu dân viết thư từ hôn, hai bên ấn dấu tay, thỉnh đại nhân
làm chứng.”
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Chương 215
Ân Đoạn Nghĩa Tuyệt

 

K

hóe miệng Trầm tri phủ nhếch lên, khẽ vuốt càm.

Dương Ngọc Vinh tức giận đến suýt hộc máu, cự tuyệt cũng không phải,
đáp ứng cũng không phải.
Phùng Trường Thuận giờ mới hiểu được dụng ý của Đỗ Quyên, nhịn cười
quay đầu.
Hoàng Nguyên cúi đầu vô thanh mỉm cười.
Tỷ tỷ sinh đôi của hắn, quả nhiên bất đồng!
Hai thiếu niên nhìn vẻ mặt táo bón thống khổ của Dương Ngọc Vinh, liều
mạng nhịn xuống. Nếu không phải đang ở trong công đường, sợ là muốn cười
to.
Quá trình từ hôn thật đơn giản, bởi Hoàng Nguyên là con nuôi Dương gia,
chi phí cho lễ tiết đều do Dương gia chịu, dĩ nhiên không có lý do đòi lại, chỉ
cần viết thư từ hôn, hai bên in dấu tay, người Trần gia cũng tới rồi, sau đó
Trầm tri phủ làm chứng.
Từ hôn hoàn tất, Hoàng Nguyên và Dương Ngọc Vinh đồng thời nhẹ
nhàng thở ra.
Đến tận lúc này, Dương Ngọc Vinh mới tính yên tâm, lại muốn vãn hồi
mặt mũi.
Hừ, hắn nuôi không tai tinh này mười mấy năm, không được gì cả mà
phải chịu một trận nhục nhã, sao có thể cam tâm!
Vì thế, hắn vừa chúc mừng Hoàng gia, vừa kể lể hắn đối xử tử tế con nuôi
thế nào, tỉ mỉ dưỡng dục, tận tâm đào tạo, hao tốn vô số ngân lượng cùng tinh
lực ra sao, ngụ ý là ngày đó nếu Hoàng Nguyên không được hắn cứu là đã bị
sói nuốt; nếu không nhờ hắn dưỡng dục, cũng không thành tú tài, Dương gia
vì hắn đã tốn rất nhiều tài vật và tinh lực.
Đương nhiên, nếu Hoàng Nguyên không đọc sách, sẽ không gây mối hoạ
hôm nay.
Nhưng lời này hắn là sẽ không nói.
Hoàng Nguyên nghe xong sắc mặt xanh mét, cúi thấp đầu, song quyền
nắm chặt.
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Đám người Phùng Trường Thuận cũng xấu hổ.
Đỗ Quyên lập tức hỏi: “Dương đại gia, ngươi tính xem, đệ đệ ta ở Dương
gia đại khái hao tốn bao nhiêu bạc?”
Dương Ngọc Vinh liếc nàng, ngạo nghễ nói: “Điều này không cần tính.
Tính việc này làm cái gì? Chẳng lẽ còn muốn Hoàng gia trả lại sao? Các
ngươi cũng không trả nổi, ta cũng không cần, coi như là việc thiện.”
Hắn muốn Hoàng gia hiểu là: nếu không nhờ Dương gia, con của bọn họ
đã sớm chết, lại càng sẽ không thành tài. Dám vong ân phụ nghĩa nhục nhã
hắn, hừ!
Đỗ Quyên cười nói: “Không thể nói như vậy. Cho dù là làm việc thiện,
cũng muốn làm ở ngoài sáng. Theo ta thấy, ngươi bất quá là cho hắn một ít
thức ăn, cho mặc có thể tốn mấy cái tiền? Hắn có thành tựu của ngày hôm
nay, toàn dựa vào chính mình cố gắng.”
Dương Ngọc Vinh nhanh bị nàng tức chết, trợn mắt nói: “Nói bậy! Sao có
thể đơn giản như vậy?”
Đỗ Quyên vô tội nói: “Ta cũng biết mình nói không chuẩn, nhưng ngươi
không nói ra, làm sao chúng ta biết chứ? Sinh hoạt mỗi nhà khác nhau. Nói
ra, cha mẹ ta nghe xong cũng cảm kích Dương đại gia. dù không trả nổi,
người còn nhân tình còn, cũng không uổng công ngươi vì hắn khổ tâm.”
Dương Ngọc Vinh nghĩ cũng đúng, vậy hắn cần phải nói. Đây đều là
ngươi tự tìm.
Hắn liền tính một tháng chi 10 lượng, một năm 120 lượng, 14 năm là 1680
lượng, hơn nữa đọc sách và phí dụng khác, cũng không xê xích gì nhiều
khoảng 3000 lượng.
Hai thiếu niên trên công đường nghe xong, đều đưa mắt nhìn Hoàng
Nguyên, trong mắt tràn đầy trêu tức.
Hoàng Nguyên kiệt lực áp chế nội tâm phẫn nộ, để tránh phát tác.
Lại nói Hoàng Ly, tuy thông minh nhưng cũng hiểu cân lượng của mình.
Trường hợp như vậy, nàng chỉ nghe, không xen vào một câu. Dù sao có nhị
tỷ tỷ và Lâm Xuân, không sợ. Nàng không hiểu luật pháp, không thể nói bừa.
Nghe xong một hồi, nghe phiền, nàng lặng lẽ xê dịch đến trước mặt Hoàng
Nguyên ngồi xổm xuống, nhỏ giọng kêu lên: “Ca ca!”
Vẻ mặt thập phần vui sướng, hai mắt lóe ra, ngây thơ.
Hoàng Nguyên cảm động, nhìn nàng khẽ giọng đáp: “Ai! Ngươi tên gì?”
Hoàng Ly vội quỳ xuống, ghé sát vào hắn nói: “Hoàng Ly. 2 cái Hoàng
Ly minh thúy liễu. Một hàng cò trắng thượng thanh thiên. Chính là Hoàng Ly
đí.”
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Hoàng Nguyên nghe xong cười, hỏi: “Ngươi biết chữ?”
Hoàng Ly dùng sức gật đầu nói: “Đọc rất nhiều... nhưng không đọc sách
nhiều như ca ca. Đều do nhị tỷ tỷ dạy ta. Ca ca, đứng lên đi, quỳ làm cái gì.
Lão gia kia lại không kêu ngươi nói.” Nói xong dùng tay dìu hắn.
Hoàng Nguyên nói: “Không thể đứng lên. Phải đợi đại nhân lên tiếng mới
có thể đứng lên.”
Hai huynh muội nói chuyện, lại nghe thấy bên kia Dương Ngọc Vinh và
Đỗ Quyên ngươi tới ta đi tỉ mỉ tính sổ, nên đồng loạt quay đầu, ngưng thần
lắng nghe.
“Thực sự là ba ngàn lượng?”
“Cái này còn giả bộ! Dương gia ta ăn mặc chi phí gia đình nông dân các
ngươi có thể so sao? Dù không đủ ba ngàn lượng cũng không kém bao
nhiêu.”
“Vậy cứ cho là hắn dùng ba ngàn lượng của Dương gia đi.”
“Đúng vậy. Cũng không cần các ngươi trả...”
Lời còn chưa dứt, đã thấy Đỗ Quyên từ trong lòng lấy ra một quyển ngân
phiếu, đếm lấy 5 tờ, năm ngàn lượng đưa cho hắn, nói: “Đây là năm ngàn
lượng. Dương gia nuôi lớn đệ đệ ta, tốn bạc bất quá là việc nhỏ. Chân tâm
che chở dưỡng dục hắn mới là vô giá. 2000 lượng dư ra coi như tạ Dương đại
gia phí tâm. Còn có” nàng hướng Lâm Xuân đưa tay, Lâm Xuân từ trong túi
lẫy ra một cái hộp gỗ mở ra”Đây là hai nhánh nhân sâm thượng hảo hạng,
đưa cho tôn phu nhân, tạ nàng chiếu cố đệ đệ ta lớn lên.”
Lâm Xuân vầm ngân phiếu trên tay Đỗ Quyên, cùng hộp gỗ đồng loạt
nhét vào trong ngực Dương Ngọc Vinh, lạnh lùng nhìn hắn một cái, ánh mắt
thập phần xem thường, sau đó lui về bên người Đỗ Quyên.
Mọi người trên công ddưòng, cả Phùng Trường Thuận và vợ chồng Hoàng
Lão Thực đều sợ ngây người.
Số bạc này Đỗ Quyên từ đâu có?
Dĩ nhiên là Nhậm Tam Hòa mang đến, còn có lần này Đỗ Quyên sao dã
trà cũng đã sang tay, kiếm được ba ngàn lượng. Trước đó bọn họ đã thương
lượng trước, cảm thấy loại nhà này, khi có việc né tránh cũng không sao, chỉ
sợ tương lai cứu Hoàng Nguyên ra, thấy hắn không sao, lúc cần nhờ vả lại tới
đòi báo đáp, sai sử Hoàng Nguyên làm này làm kia. Bởi vậy, Dương Ngọc
Vinh không đề cập tới, Đỗ Quyên cũng muốn đề; Nếu nhắc tới, vậy là đã gãi
đúng chỗ ngứa.
Dương Ngọc Vinh bất khả tư nghị nhìn về phía Hoàng Lão Thực, nhưng
vẻ mặt hắn ngơ ngác, rất rõ ràng là bạc này không phải hắn lấy ra.
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Lâm Xuân thấy Dương Ngọc Vinh do dự, nghi ngờ nói: “Dương đại gia
không muốn? Chẳng lẽ luyến tiếc Hoàng Nguyên, còn muốn nhận hắn làm
con nuôi? Cũng đúng, ngươi đối với hắn đích thân dạy dỗ, nuôi mấy năm
nay, việc gì hắn cũng nghe theo ngươi, không bỏ xuống được cũng khó trách.
Vừa lúc chúng ta tới phủ thành, cuộc sống không quen, gia đình nông dân
thiếu kiến thức, vụ án Hoàng Nguyên còn phải dựa vào Dương gia...”
“Im miệng!” Dương Ngọc Vinh tức muốn chết, nói: “Bạc này và nhân
sâm ta thu. Từ bây giờ Hoàng gia và Dương gia không liên quan. Đừng nói
cái gì ta dạy hắn! Từ lúc hắn 9 tuổi rời Trấn Hắc Sơn đến phủ thành đọc sách,
hắn làm cái gì trong nhà một mực không biết. Cứ tưởng rằng hắn thành tài,
không ngờ là ở bên ngoài không học giỏi, trong bụng có chút mực nước, đã
cùng người khoe khoang, ngay cả chuyện triều đình cũng dám khoa tay múa
chân. Ta không có nhi tử như vậy, cũng không dám nhận nhi tử như vậy!”
Hắn rốt cuộc xé rách mặt, không giả thiện tâm nữa.
Hắn muốn cùng Hoàng Nguyên triệt để phân rõ giới hạn, đỡ phải bị hắn
làm phiền hà.
Bạc này hắn phải cầm, không lấy là uổng phí. Hắn còn cảm thấy lỗ vốn
nữa.
Dương Ngọc Vinh hô lên những lời kia sau, cả sảnh đường đều kinh hãi.
Trầm tri phủ híp mắt nhìn về phía Đỗ Quyên và Lâm Xuân.
Từ lúc đám người này tiến vào, ban đầu vẫn do Phùng Trường Thuận ra
mặt làm chủ, Lâm Đại Mãnh là lý chính cũng phối hợp theo. Khi xác định
thân phận Hoàng Nguyên xong, bất tri bất giác, người đối thoại chủ đạo biến
thành Hoàng Đỗ Quyên và Lâm Xuân. Trong đó Hoàng Đỗ Quyên là chủ,
người khác hoàn toàn không theo kịp nàng. Nàng và Lâm Xuân nói hai ba
câu đã làm cho Dương Ngọc Vinh lộ ra nguyên hình.
Hắn rất ngạc nhiên, sao thôn cô này không hề giống thôn cô chút nào?
Chấn động lớn nhất dĩ nhiên phải kể tới Hoàng Nguyên.
Hắn đột nhiên nhấc mắt, ánh mắt sắc bén bắn thẳng về phía dưỡng phụ.
Đỗ Quyên có loại cảm giác quen thuộc, phảng phất nhìn thấy bộ dáng thời
trẻ của Phùng Trường Thuận.
Hoàng Nguyên nhìn nửa ngày, bỗng nhiên cười nói: “Thỉnh Dương đại
gia đem bạc và nhân sâm trả lại cho tỷ tỷ ta. Ta cùng người kết phường mở
“Nguyên Mộng trai”, cổ phần liền thuộc về Dương gia, tính hết thảy đã cầm
về nhà hơn tám ngàn lượng bạc, đầy đủ hoàn trả công ơn nuôi dưỡng của
Dương gia. Năm ngàn lượng này, Dương đại gia không thể lấy.”
Từ lúc hắn tự mở đường tới nay, đây là lần đầu tiên hắn nghiêm nghị nói
chuyện.

www.vuilen.com

1224

Tác Giả: Hương Thôn Nguyên Dã

ĐIỀN DUYÊN

Vừa mở miệng đã không kêu Dương đại gia là dưỡng phụ như ngày xưa,
so với việc chậm chạp không muốn gọi Hoàng Lão Thực và Phùng Thị là cha
mẹ, nghe có vẻ thuần thục được nhiều.
Đám người Đỗ Quyên nghe xong hít một hơi lạnh.
Nàng nhìn mặt Dương Ngọc Vinh lúc đỏ lúc trắng, lúc hắn định mở miệng
đáp ứng, nàng bật nói: “Không được!”
Hoàng Nguyên trầm mặt nói: “Đỗ Quyên!”
Hiển nhiên hắn không muốn nàng nhúng tay vào việc này.
Nhưng Đỗ Quyên cũng có tính toán của mình, cướp lời nói: “Đệ đệ, ngươi
từ nhỏ được Dương gia thu dưỡng, ăn một miêng cơm uống một cháo đều là
Dương gia, mặc một mũi kim một đường chỉ cũng là Dương gia, vậy ngươi
mở họa trai kiếm bạc đương nhiên cũng nên về Dương gia. Bất quá nói vẫn
phải nói, nói ra chứng minh Dương gia không có nuôi không ngươi, còn buôn
bán lời một số lớn đâu. Nhưng là, Hoàng gia chúng ta vẫn không thể không
cảm tạ Dương. Cho nên này bạc vẫn phải cho, cứ tính là ba ngàn lượng cho
đi, 2000 lượng thì không cần cho. Còn có, Nguyên Mộng trai cũng không thể
thuộc về Dương gia.”
Hoàng Nguyên nghe xong gấp quá, nói: “Nguyên Mộng trai...”
Đỗ Quyên nói: “Nguyên Mộng trai là do ngươi mở, dĩ nhiên phải mang
đi.”
Dương Ngọc Vinh cuối cùng nghe hiểu: nha đầu kia nhìn trúng Nguyên
Mộng trai, bây giờ hắn mới biết được Đỗ Quyên là con gái.
Hắn không cho nàng được như ý, bởi vậy cười lạnh nói: “Vừa rồi ngươi
còn nói đệ đệ ngươi ở Dương gia kiếm bạc đều tính về Dương gia, sao
Nguyên Mộng trai lại không? Hắn lấy bạc Dương gia ta mở họa trai, đương
nhiên xem như của Dương gia ta.”
Đỗ Quyên cười nói: “Đại gia, ta là vì tốt cho ngươi. Nguyên Mộng trai là
đệ đệ ta cùng người kết phường mở, bản thân hắn vẫn chưa ra một đồng tiền
vốn. Sở dĩ hưng vượng như vậy, là bởi vì có mặt của hắn, bởi vì hắn biết họa.
Có hắn thu xếp, mới có khách đến. Nếu hắn đi, ngươi muốn cửa hàng này có
tác dụng gì? Sợ là một tháng đã lỗ vốn phải đóng cửa.”
Dương Ngọc Vinh bừng tỉnh đại ngộ, nhất thời nhìn về phía Hoàng
Nguyên, sắc mặt không tốt, hiểu được tiểu tử này cố ý gạt mình.
Thật là nuôi đầu bạch nhãn lang!
Hoàng Nguyên nói không được buồn bực.
Hắn không phải là có chủ ý này nha!
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Chẳng lẽ người tỷ tỷ này điên rồi, trước mặt người ta nói ra, một bộ không
thua thiệt người ta. Hắn mới không tin nàng hảo tâm như vậy đâu. Lúc nãy
nàng làm cho Dương Ngọc Vinh chủ động từ hôn, đương đường vứt bỏ con
nuôi là một minh chứng.
Lâm Xuân lại cười.
Hắn biết vì sao Đỗ Quyên nhất định muốn Nguyên Mộng trai.
Nguyên Mộng trai, hắn cũng nghe Đỗ Quyên nói qua, là Hoàng Nguyên
cùng người kết phường mở chuyên môn bán tranh chữ, là nơi phong nhã,
nghe nói sinh ý rất tốt. Bất quá, trong đó đặc sắc nhất phải kể tới Hoàng
Nguyên tự mình họa.
Đỗ Quyên thà bỏ ra ba ngàn lượng bạc, cũng không muốn buông tha họa
trai này, dĩ nhiên là nhìn trúng họa trai đã có thanh danh. Tối qua nàng còn
nói, muốn hắn đem một vài hàng mỹ nghệ cao cấp đặt tại họa trai bán, dung
tranh chữ điêu khắc vào một thể, nương vào thế trận này, khẳng định rất
nhanh sẽ nổi danh.
Như vậy hắn bớt đi rất nhiều chuyện.
Hoàng Nguyên cũng không mất mát gì, hắn sẽ để cho hắn thấy: đồ hắn
làm đặt tại họa trai, không những sẽ không làm giảm đi họa trai cách điệu, mà
còn nâng lên phẩm cách và danh khí của họa trai.
Trong lòng hắn nghĩ, hai mắt phát sáng lấp lánh.
Mà Đỗ Quyên đã cùng Dương Ngọc Vinh thoả thuận, lấy ba ngàn lượng
chấm dứt công ơn nuôi dưỡng Hoàng Nguyên, Hoàng gia không nợ Dương
gia, Dương gia và Hoàng Nguyên không liên quan.
2 thiếu niên đứng bên phải thấy Đỗ Quyên và Lâm Xuân rõ ràng là thiếu
niên nam nữ đến từ nông thôn, giữa công đường ứng đối tự nhiên, có chút
không chịu cô đơn, nóng lòng muốn thử.
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