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Giao Thủ Lần Nữa

 

H

oàng Lão Thực nhớ kỹ Đỗ Quyên dạy: mặc kệ Diêu Kim Quý làm gì

với hắn, không cần nghe cũng không cần để ý đến hắn, chỉ cần gào vài câu
kia. Đây là Đỗ Quyên sợ dạy nhiều hắn không nhớ được, dễ bị Diêu Kim
Quý lừa gạt.
Diêu Kim Quý là người đọc sách nhã nhặn, Hoàng Chiêu Đệ càng mềm
mại, đâu thể ứng phó được với một Hoàng Lão Thực lỗ mãng và Phùng Thị
khóc lóc om sòm, ngay cả cơ hội mở miệng cũng không có. Hơn nữa bọn họ
quỳ cả nửa ngày mệt mỏi, không bằng Phùng Thị và Hoàng Lão Thực vừa đi
ra, tinh thần phấn chấn, càng khóc tiếng càng lớn.
Mọi người vây xem bị biến hóa này sợ ngây người: sự tình hình như
không đúng?
Vội hỏi nhau chuyện gì xảy ra.
Tuỳ tùng của Diêu Kim Quý vừa thấy không ổn, muốn tiến lên kéo Hoàng
gia ra.
Phùng Trường Thuận ở phía sau thấy, lao tới ngăn trở, hô to: “Làm cái gì,
làm cái gì? Đánh người, giết người, làm quan có thể khi dễ người sao? Dù
vậy cũng không thể đánh cậu mợ trước mặt mọi người. Ngươi nói cái gì? Can
ngăn! Ta thấy ngươi muốn giúp đánh người thì có! Đây là tỷ tỷ và đệ đệ
người ta, chuyện gia đình bên ngoại, các ngươi hỗ trợ đánh người, còn có
vương pháp sao? Đây không phải là huyện Sơn Dương, đây là phủ thành, các
ngươi trước mặt mọi người đánh người, trong mắt còn có vương pháp sao?
Ái dà, ngươi đánh ta! Ta lão hán đã hơn sáu mươi, ta cũng sống đủ rồi, ta liều
mạng với các ngươi...”
Hắn vừa hô vừa tới gần, làm cho 2 người hầu liên tiếp lui về phía sau, lui
đến sát lề đường, sợ hắn thực sự có nguy hiểm thì có mồm năm miệng mười
cũng không thể nói rõ, nên đè trên người bọn họ.
Thì ra Diêu Kim Quý nghe được Nhậm Tam Hòa không có mặt, lại muốn
biểu lộ thành tâm, không dám mang nhiều người đến, chỉ dẫn theo 2 tên tùy
tùng, bởi vậy, Phùng Trường Thuận một người mà ngăn trở hai.
Bên này, Hoàng Ly cũng ra sân.
Quần áo bằng vải thô in hoa hồng được giặt đến trắng bệch bọc thân thể
nhỏ lung linh, nha kế (kiểu tóc của con gái thời xưa) trên đầu không có món
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trang sức nào, ánh mắt kinh hoảng như con nai con hoảng sợ, so với Hoàng
Lão Thực và Phùng thị, càng làm người ta yêu.
Nàng chạy đến trước mặt Phùng Thị và đại cô, bộ dáng muốn kéo lại
không thể kéo, cũng khóc, hỏi: “Nương, vì sao đại cô lừa gia gia? Gia gia
không phải là cha đại cô sao? Cha ta không phải là huynh đệ ruột của đại cô
sao? Chúng ta không phải là thân thích của đại cô sao? Vì sao đại cô và biểu
ca muốn khi dễ chúng ta như vậy?”
Phùng Thị kêu khóc nói: “Bọn họ là quan! Con của hắn làm quan!”
Một mặt níu vạt áo chị chồng, thê lương khóc nói: “Van cầu tổ tông tỷ tỷ
nha khai khai ân, cho con đường sống đi “
Hoàng Ly cũng khóc nghẹn ngào, mờ mịt nhìn chung quanh hỏi: “Làm
quan... Có thể... đoạt biểu muội làm thiếp sao? Làm quan, muốn làm cái gì thì
làm cái đó...”
Hoàng Chiêu Đệ hoàn toàn không thể chống đỡ, mụ đầu.
Người vây xem thấy không đành lòng, một lượt tiến đến hỏi.
Hoàng Ly nức nở đem chuyện Diêu Kim Quý 5 năm trước châm ngòi gia
gia nãi nãi đoạt đại tỷ, không cướp được đại tỷ thì muốn chiếm lấy nhị tỷ. Bởi
vì không thể như ý, hiện tại làm quan, lại giở thủ đoạn dỗ gia gia nàng, bức
nhị tỷ làm thiếp, “Nhị tỷ ta năm ấy mới 9 tuổi thôi.”
Mọi người hít một hơi lạnh, nhìn về phía Diêu Kim Quý, ánh mắt như
thấy quỷ.
Hoàng Ly lại thút tha thút thít tiết lộ một bản tin tức: năm đó bọn họ
không dám chống lại mệnh lệnh gia gia, liền né đi ra ngoài, Diêu Kim Quý
liền nghênh ngang ngủ ba ngày trên giường tỷ muội các nàng, không hề có
liêm sỉ...
Trên đời này còn có người đọc sách như vậy!
Mọi người đều phẫn nộ rồi.
Chưởng quỹ Khách sạn Phúc Tường cảm thấy hôm nay thật xui xẻo, bị
người chặn ở cửa diễn xuất, một bụng tức giận không chỗ phát, thấy tình thế
chuyển biến, mừng rỡ. Thêm nữa hắn biết là Hoàng gia công tử và tri phủ
công tử, tuần phủ công tử đều là bạn tốt. Hắn giúp Hoàng gia, coi như trước
mặt bọn họ bán một nhân tình. Vì thế, hắn liền lên tiếng.
Hắn lặng lẽ nói với mọi người: Hoàng gia là gia đình nông dân chất phác,
đến từ nông thôn, người trong núi, rất đáng thương. Lúc này đến phủ thành
để nhận nhi tử, con của bọn họ mất mười mấy năm, chính là Hoàng tú tài của
Nguyên Mộng Trai. Khuê nữ người ta xinh đẹp, lại bổn phận, không hề si
tâm vọng tưởng phú quý, nhưng vị quan bên ngoại cứng rắn dùng thủ đoạn
muốn chiếm lấy biểu muội. Hoàng gia bị ép, không đường sống.
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“Quan viên họ Diêu Quan cáo cậu hắn lên nha môn đó.”
“Thì ra là như vậy!”
“Thật là bại hoại. Chạy đến trên giường biểu muội ngủ, không biết xấu
hổ!”
“Ngay cả con bé 9 tuổi cũng không buông tha, không phải là người!”
“Người như vậy làm quan, dân chúng một ngày bị chết hết. Ngươi nghĩ a,
hắn muốn cái gì thì làm cái đó, không đạt được mục đich thì lại dùng thủ
đoạn, ai dám trêu?”
“Nương nó cũng không phải đồ tốt gì, ngay cả cha ruột cũng dám lừa!”
“Nếu khuê nữ ta như vậy, lão tử bóp chết nàng!”
“Vậy thì không được. Nàng đã gả đi, là người bên ngoài rồi, ngươi muốn
đánh cũng đánh không được a! Nhi tử nàng lại làm quan, nàng còn không uy
phong.”
Nhất thời, lời khó nghe gì đều có.
Hoàng Chiêu Đệ xấu hổ vô cùng, Diêu Kim Quý cũng khiếp sợ không
thôi, nhận định đây là mưu kế Đỗ Quyên, muốn vu hãm hắn bất nghĩa, bởi vì
trước khi hắn tới đã phái người nghe ngóng, biết Hoàng Nguyên đi ra ngoài,
không ở trong khách điếm.
Biểu muội này vẫn khó đeo đuổi như vậy.
Năm xưa suy nghĩ không chu toàn, ngủ trên giường biểu muội, nói ra thật
tổn thanh danh của hắn. Nhưng hắn không sợ, đoán là Hoàng gia không dám
đem việc này nói ra, chung quy tổn thanh danh của hắn, cũng tổn danh dự
khuê nữ Hoàng gia. Ai ngờ Đỗ Quyên lại không cố kị chuyện này.
Hắn cái khó ló cái khôn, cao giọng hô: “Hoàng Ly, tỷ tỷ ngươi đâu? Đỗ
Quyên đâu? Nàng nhẫn tâm sai sử cha mẹ quỳ lạy người ta, theo chúng ta
nháo, làm cho người chế giễu?”
Hoàng Ly khóc lớn nói: “Ngươi cố ý chạy tới quỳ làm tỷ tỷ mất mặt, tỷ tỷ
nói nàng không sống được, vừa nhảy giếng được cứu lên, còn hôn mê kìa...”
Chưởng quỹ nghe xong khẩn trương, liên thanh gọi tiểu nhị, “Nhanh đi
nha môn gọi người, muốn xảy ra nhân mạng. Ái dà, mẹ của ta ơi! Ta trêu ai
ghẹo ai mà có người chết trong tiệm, sau này ai còn dám đến chứ!”
Rồi gọi nương tử ra dỗ Hoàng Ly. Tiểu nha đầu này khóc làm lòng hắn
chua chát, thật khó chịu.
Tiểu nhị cuống quít xuyên qua đám người chạy.
Diêu Kim Quý buồn bực muốn chết: Đỗ Quyên nhảy giếng?
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Chê cười, cho dù toàn bộ Đại Tĩnh chết sạch, nha đầu kia cũng sẽ sống
thật khỏe, còn sống có tư có vị! Sao nàng đi nhảy giếng!
Hắn lúc này như kiến bò trên chảo nóng, muốn thoát thân cũng không thể.
Cũng may 2 tên tùy tùng kia coi như thông minh. Một người quỳ xuống
trước mặt Phùng Trường Thuận, hôm nay hai bên đặc biệt thích quỳ xuống;
một người khác chạy vội tới giải cứu lão gia nhà mình dưới tay cậu hắn ra,
còn mình ngăn trở cữu lão gia.
Diêu Kim Quý thoát thân đi ra, lập tức muốn vào khách sạn, bảo là muốn
xem biểu muội.
Hoàng Ly bén thanh khóc nói: “Cường đoạt dân nữ nha”
Diêu Kim Quý bị tiếng khóc bén nhọn của nàng làm giật mình, lại biểu
tình tức giận của người vây xem, biết không thể như nguyện, nên lui về phía
sau một bước, quỳ xuống dập đầu Hoàng Lão Thực, nói cậu đang luẩn quẩn
trong lòng, hắn đợi ông ngoại tới lại nói, sẽ đi trước vân vân.
Nhưng Hoàng Lão Thực bị tùy tùng hắn lôi kéo, vẫn còn đang giơ chân hô
to: “Cậu van ngươi, cậu dập đầu cho ngươi!” Phùng Thị lại kêu khóc: “Tổ
tông tỷ tỷ”, mọi người căn bản không nghe được hắn nói chuyện.
Hắn dập đầu xong, sau khi đứng dậy đến giải cứu nương thân.
Phùng Thị một tay chế trụ tay trái hắn, bốn ngón tay có 3 móng dài cấu
sâu vào da thịt hắn, một tay nắm tóc Hoàng Chiêu Đệ, kêu khóc nói: “Tổ
tông tỷ tỷ... Tổ tông ngoại sanh, tha mạng a “
Nàng hô to một tiếng, giật ra một nắm tóc của Hoàng Chiêu Đệ.
Nàng hận thấu đại cô tỷ này: một người nhìn rất thành thật mềm mại vô
hại, lại hai lần ba lượt làm hại nhà nàng nháo cho long trời lở đất. Lần trước
làm cho nàng đánh với cha mẹ chồng cả 2 bên thương tích đầy mình. Lần này
lại cáo trạng nhi tử nàng. Nhi tử ruột thịt của nàng vừa mới tìm trở về, là tú
tài nhi tử a! Dù vất cả mặt mũi, nàng thật muốn ăn thịt, uống máu của nàng...
Cho nên, Nàng trước nhớ kỹ lời nói của Đỗ Quyên cố tình yếu thế, sau đó
áp chế không được cừu hận mãnh liệt trong lòng, tay không tự chủ liền dùng
sức.
Hoàng Chiêu Đệ đau triệt tâm phế, mạnh đẩy nàng ra, đem nàng đẩy ngã.
Vốn nàng không khoẻ như vậy, nhưng vì Diêu Kim Quý cũng bị đại mợ
bấu tay đâu, cũng ra sức đẩy nàng một cái. Hai bên hợp lực, Phùng Thị không
chịu nổi, người ngã về phía sau.
Hoàng Ly liền bổ nhào vào người nương, ai ai khóc lên.
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Phùng Trường Thuận, Hoàng Lão Thực đều chạy vội tới, Phùng Trường
Thuận kêu: “Cháu ngoại làm quan đánh mợ “, hiện trường loạn thành một
đoàn.
Lúc này, Niên bộ đầu dẫn người phủ nha tới, mới dừng lại hỗn loạn.
Hỏi tới nguyên do sự việc, sắc mặt Diêu Kim Quý xanh mét, giải thích
không rõ, cũng không thể giải thích, bởi vì cậu mợ Hoàng gia như cũ đối với
hắn dập đầu, cầu hắn tha mạng, buông tha bọn họ.
Không đến nửa ngày công phu, ở huyện Sơn Dương, chuyện huyện thừa
Diêu Kim Quý ức hiếp cậu mợ, lừa gạt ông ngoại, cưỡng bức biểu muội
nhanh chóng lan truyền khắp phủ thành.
Náo loạn ầm ĩ ở cửa Khách sạn Phúc Tường, Hoàng Nguyên tại Nguyên
Mộng Trai cũng bị phiền toái.
Dòng sống bắt nguồn từ Tây Nam vắt ngang phủ thành Kinh châu.
Nguyên Mộng Trai tọa lạc ngay bên bờ sông. Trước mặt đối diện phố thị,
phía sau là sông, trong dãy phố sang trọng hào hoa xa xỉ, nó có vẻ cực kỳ
thanh nhã.
Nhưng mà, lúc này trước cửa hàng thanh nhã này lại loạn tùm lum:
Trần Thanh Đại từ lầu hai Nguyên Mộng Trai nhảy sông.
May được người cứu lên, đưa vào Nguyên Mộng Trai.
Hoàng Nguyên dành ra lầu hai làm nhã thất tiếp đãi khách quý, lúc này
tạm thời dùng để an trí Trần Thanh Đại, một mặt phái người đi Trần gia gọi
người, một mặt sai người đi y quán mời đại phu.
Truy cứu ra, việc này cũng liên quan Diêu Kim Quý.
Ngày đó, Trần Thanh Đại từ khách sạn nơi Hoàng Nguyên ở trở về, thất
hồn lạc phách, không thèm cơm nước, suốt ngày chỉ biết khóc, ai cũng
khuyên không được. Từ nhỏ nàng đã nhận chuẩn Hoàng Nguyên, tình ý dài
lâu há có thể nói đứt là đứt.
Đúng lúc này, Diêu Kim Quý bị phủ nha gọi đến phủ thành, lấy thân phận
con rể Dương gia vào ở Trần gia. Nghe nói chuyện này xong, mắt hắn chuyển
động, nghĩ ra một chủ ý: muốn cho Hoàng Nguyên ngột ngạt, thuận tiện nắm
hắn vào tay, bắt Đỗ Quyên làm thiếp thì dễ dàng rồi.
Bởi vậy, hắn giật giây thúc nhạc phụ nói với Trần phu nhân: “Hoàng
Nguyên nay đã không sao, Dương gia nuôi hắn một thời gian, mà mặc kệ
không tính? Các ngươi không vì mình, cũng phải vì Trần cô nương, nàng
luôn tâm niệm nhớ nhung Hoàng Nguyên, tương lai phải sống sao đây?”
Trần phu nhân bất đắc dĩ, đành nói ra tính toán của Hoàng Nguyên.
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Diêu Kim Quý lắc đầu bật cười, phân tích nói: “Đó bất quá chỉ là lấy cớ.
Sao hắn lại không làm quan? Ta là người đọc sách, hàn song khổ độc, “Học
được văn võ nghệ, hóa cùng đế vương gia.” không phải là mưu đồ tương lai
trở nên nổi bật sao. Hắn nói về nhà phụng dưỡng cha mẹ, bất quá là tạm thời,
chẳng lẽ ở mãi trong núi sao?”
Trần phu nhân bừng tỉnh đại ngộ.
Diêu Kim Quý lại nói, là Hoàng Nguyên không muốn tiếp tục mối hôn sự
này, mới đùa giỡn thủ đoạn, có thể thấy được hắn đối với Trần cô nương vô
tình; vừa nói Hoàng Nguyên ở Nguyên Mộng Trai kiếm tiền thế nào, đây đều
là công lao dưỡng dục của Dương gia, hẳn nên thuộc về Dương gia và Trần
gia.
Trần phu nhân liền nổi giận.
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Tình Thâm Bất Hối

 

N

àng chướng mắt Hoàng Nguyên bị tội, cho nên lúc trước một lòng

một dạ muốn giải trừ hôn ước. Nay Hoàng Nguyên không sao, con gái nàng
lại không bỏ được hắn, nàng liền cảm thấy Hoàng Nguyên nên quay đầu, một
lần nữa tới cửa cầu cưới Thanh Đại, mới là nam tử có tình nghĩa, mới là quân
tử tri ân báo đáp.
Nhưng hắn dám ghét bỏ Thanh Đại, quá kiêu ngạo rồi!
Trần Thanh Đại vốn khổ vì tình, sau khi nghe Diêu Kim Quý phân tích,
không bình thường được nữa.
Nàng luôn tùy hứng không cố kỵ gì, liền sinh ra tâm tư kiên quyết.
Hai ngày nay nàng phái người theo dõi Nguyên Mộng Trai. Hôm nay
Hoàng Nguyên tới sớm, nàng được hồi báo liền trang điểm, đội mũ che,
mang theo vài người đến.
Vì sao nàng không đi khách sạn?
Bởi vì nàng đích thực không muốn đối mặt cha mẹ ruột của Hoàng
Nguyên.
Trần phu nhân đang muốn đùa giỡn Hoàng Nguyên, nên tùy nàng đi, chỉ
phái người đi theo.
Nàng nghĩ đợi xong việc, mình ra mặt một cú nắm được Hoàng Nguyên.
Đi tới Nguyên Mộng Trai, Trần Thanh Đại cũng mặc kệ trong cửa hàng
tốp năm tốp ba người đang xem tranh nhìn nàng, trực tiếp lên lầu hai tìm đến
Hoàng Nguyên. Nàng đứng tại một bức cung nữ đồ rưng rưng hỏi hắn, có
phải vì né tránh nàng mới cố ý về trong núi hay không.
Hoàng Nguyên cau mày nói: “Trần cô nương, tại hạ vốn là người sơn dã,
không trở về núi phụng dưỡng thân trưởng thì phải đi chỗ nào? Lại nói, ngày
hôm trước tại công đường, lệnh đường đã phái người cùng tại hạ giải trừ hôn
ước, nay tại hạ cùng với cô nương không có quan hệ, nói cái gì tránh né?”
Trần Thanh Đại nghe hắn xưng hô xa lạ như thế, tim như bị đao cắt.
Cái gì hoạch tội, cái gì giải trừ, nàng hết thảy mặc kệ!
“Giải trừ hôn ước có thể kết lại. Ta chỉ hỏi ngươi: ngươi không chịu ở lại
phủ thành, có phải biết ta quá quen sinh hoạt nông thôn, cố ý lấy cớ này sai
phái ta?”
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Hoàng Nguyên trầm mặt hỏi ngược lại: “Theo ngươi nói như vậy, ngươi
chỉ muốn cùng ta qua phú quý. Nếu ta thất thế trở về sơn dã, ngươi tất nhiên
sẽ không theo, đúng hay không?”
Từ nhỏ Trần Thanh Đại đã sống trong giàu sang, sao muốn những thứ đó.
Nàng trả lời: “Ngươi đã là tú tài, chỉ cần ở lại phủ thành tiếp tục ra sức
học hành, tương lai nhất định là cử nhân tiến sĩ, sao nghèo túng được! Đây là
chuyện rất dễ dàng. Nguyên ca ca, đợi ngươi làm quan, gởi thêm chút bạc về
cho cha mẹ ngươi là được...”
Hoàng Nguyên giận tím mặt, trả lời: “Xin thứ cho tại hạ khó tòng mệnh!”
Chút thương hại cuối cùng với người biểu muội này đều tiêu tán, thay vào
đó là sự khinh thường và khinh bỉ. Hắn thầm cảm thấy may mắn vì đã lui
thân.
Trần Thanh Đại trong lòng trong mắt đều là tình yêu, căn bản không thể
nghĩ được chuyện khác.
Nàng nghe Hoàng Nguyên nói “khó tòng mệnh”, lại thấy trong mắt hắn
lóe ra lửa giận, thêm sự khinh miệt và ánh mắt khinh bỉ, nhất thời phương
tâm vỡ vụn, tinh thần suy sụp.
Nàng nhận định hắn đang trả thù, bởi vậy nức nở nói: “Dượng dì quyết
định, ta có biện pháp nào? Lòng ta đối với ngươi chưa hề thay đôi. Hôm nay
ngươi vứt bỏ ta, sẽ có ngày ngươi hối hận!”
Hoàng Nguyên nghiêm nghị trả lời: “Đa tạ cô nương ưu ái! Nhưng tại hạ
đọc sách thánh hiền, không làm được chuyện bất hiếu vứt bỏ cha mẹ. Chẳng
lẽ trong mắt cô nương, cha mẹ ruột tại hạ không quan trọng bằng cô nương?”
Tinh thần Trần Thanh Đại đã hoảng hốt, không nghe lọt bất cứ lời nào.
Trơ mắt nhìn Hoàng Nguyên kiên quyết bỏ đi, nuốt nước mắt nhìn tấm
lưng kia.
Đau đớn đến tan lòng nát dạ, nàng xoay người chạy ra hành lang, đi tới
ban công, gục mình trên lan can một mình nức nở. Bọn nha đầu không ai dám
tiến lên khuyên giải an ủi. Họ đều biết tính tình của nàng, lúc này khuyên
cũng không nghe, đành mặc nàng đi.
Ai ngờ, trong nháy mắt, nàng thả người xuống sông.
May mắn phía dưới có người đánh cá, mới may mắn thoát khỏi tai nạn.
Khách của Nguyên Mộng Trai đều là văn nhân sĩ tử. Tình hình vừa rồi
mọi người chính mắt thấy, dù không biết Trần Thanh Đại, cũng do quen
Hoàng Nguyên nên đoán được thân phận của nàng, do đó đoán được nội tình.
Mọi người không khỏi thầm trao đổi, cảm thấy Trần cô nương đối với
Hoàng Nguyên tình vững hơn vàng, thà cãi lại mệnh lệnh trưởng bối cũng
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muốn giữ hôn ước, chắc là bị Hoàng Nguyên cự tuyệt mới không mặt mũi
nào trên dương thế, đành lao đầu xuống sông tự sát.
Trần Thanh Đại thành đa tình nữ, Hoàng Nguyên dĩ nhiên thành vô tình
lang.
Sắc mặt Hoàng Nguyên cực kỳ khó coi, cũng không giải thích.
Lúc này, giải thích cũng vô dụng. Nói nhẹ thì có vẻ chột dạ, kiếm cớ; nói
nặng sẽ bị hiềm nghi bỏ đá xuống giếng, càng lộ vẻ vô tình vô nghĩa; đơn
giản cái gì cũng không nói, đợi Trần gia tới lại nói.
Đám nha hoàn, ma ma đi theo Trần Thanh Đại thấy hắn ngay cả cửa
phòng cũng không tới gần, đều hận.
Đến nước này rồi còn không chịu cho lời hứa chắc chắn, thật đúng là vô
tình lang!
Trần phu nhân biết được nữ nhi nhảy sông, cả kinh hồn phi phách tán, vội
vàng ngồi xe chạy đến.
Trên đường, nàng hỏi ma ma đi theo Trần Thanh Đại, biết sự tình. Nàng
nhận định đều là Hoàng Nguyên không đúng. Tuy không biết Hoàng Nguyên
và Thanh Đại nói gì, nói vậy chắc không phải lời hay, mới làm cho Thanh
Đại tức giận đến nỗi nhảy sông. Bởi vậy, nàng đem tất cả trách nhiệm đều đổ
lên người Hoàng Nguyên, thề không buông tha hắn.
Vào Nguyên Mộng Trai, nàng hung hăng chỉ huy đám ma ma đi theo:
“Đập cho ta! Đập nát họa trai của tiểu súc sinh vong ân phụ nghĩa này!”
Đám ma ma được lệnh, xắn tay áo tiến lên, kéo kéo, túm túm tranh vẽ treo
trên tường, trên bàn cùng bình sứ Thanh Hoa, tranh cuốn quét rơi xuống đất,
trong nháy mắt họa trai bị đập không còn hình dáng.
Thật tiếc cho những bức hoạ kia, người yêu thích mà không có tiền mua
đau lòng không thôi.
Hoàng Nguyên nghe tin đuổi tới, phẫn nộ quát: “Trần phu nhân đây là làm
cái gì?”
Trần phu nhân cười lạnh, phượng thoa châu xuyến trên đầu đung đưa, chỉ
vào hắn lạnh lùng nói: “Làm cái gì? Ngươi kẻ vong ân phụ nghĩa này, còn có
mặt mũi hỏi! Nữ nhi ta có mệnh hệ nào, ta cho ngươi chôn cùng!”
Hoàng Nguyên trầm giọng nói: “Các ngươi muốn từ hôn, ngược lại nói ta
vong ân phụ nghĩa. Nếu ta không buông tay, làm phiền hà Dương gia và Trần
gia, các ngươi càng nói ta vong ân phụ nghĩa! Trần phu nhân nói cho vãn bối
biết, đến tột cùng phải làm như thế nào mới tính là không quên ân phụ
nghĩa?”
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Trần phu nhân căn bản không để ý tới vụ này, chỉ vào mũi hắn mắng:
“Thứ vô tình vô nghĩa, Thanh Đại đối với ngươi cuồng dại như thế, ngươi lại
làm cho nàng đi nhảy sông. Lương tâm của ngươi cho chó ăn rồi hả?”
Hoàng Nguyên tức giận đến cả người phát run, nói: “Không thể nói lý!”
Đây mới là tú tài gặp binh, có lý cũng nói không rõ.
Mắt thấy lầu một của hoạ trai thành một đống hỗn độn, không một bức
nào còn nguyên vẹn, hắn bỗng nhiên cười nói: “Đập đi! Xé đi!”
Đúng lúc này, thanh âm thanh thúy như hoàng oanh xuất cốc quát lên:
“Dừng tay!”
Đám ma ma Trần gia sửng sốt, liền ngừng tay.
Trần phu nhân và Hoàng Nguyên nhìn ra cửa, chỉ thấy một cô gái áo vàng
đội mũ che đứng ngoài cửa, vài nha hoàn người hầu vây quanh, lượn lờ đi
vào.
Tuy Trần phu nhân không nhận biết những người này, nhưng từ phục sức
của vú già đoán được là hạ nhân Tảm phủ, nhất thời không dám làm càn.
Cô gái áo vàng kia đến gần nàng, cách khoảng 3 thước hơn dừng lại, trong
trẻo nói: “Thỉnh Trần phu nhân hạ thủ lưu tình! Hay là đi xem Trần cô nương
trước, sớm chút đón nàng về đi. Nàng vừa bị xuống nước, sớm thỉnh y điều
trị cho kịp. Thứ hai, tại đây nháo lớn, đối với khuê dự của nàng có ánh
hưởng. Thứ ba, cổ phần hoạ trai này không phải chỉ có một mình Hoàng tú
tài, trong đó còn có công tử tri phủ và cháu tuần phủ, phu nhân đập nát hết,
hậu quả sợ khó gánh vác.”
Nói không thập phần có khí thế, lại làm cho Trần phu nhân kiêng kị không
thôi.
Nhưng nàng không chịu bỏ qua buông tha Hoàng Nguyên, nên nói:
“Hoàng Nguyên vô tình vô nghĩa, hại nữ nhi ta nhảy sông tự sát, sao có thể
tha cho hắn? Tổn thất của hoạ trai, đương nhiên nên do một mình hắn gánh
chịu, vô can công tử tri phủ và cháu tuần phủ.”
Cô gái áo vàng nói: “Phu nhân cho dù có oan khuất lớn bằng trời, cũng
nên đi nha môn phân trần, không nên đập cửa hàng. Thị phi phải trái, đến nha
môn tự nhiên sẽ rõ. Đập cửa hàng, có lý cũng thành vô lý.”
Trần phu nhân nào dám cáo nha môn chuyện này, nói cũng không rõ a!
Nhưng nàng biết biện minh, nên dùng khăn lau khóe mắt, bi thiết nói:
“Nếu có thể đi nha môn cáo trạng, tiểu phụ nhân còn hao tâm tốn sức đập cửa
hàng làm cái gì! Chỉ vì nữ nhi ta nhảy sông tự sát, lại không phải Hoàng
Nguyên đẩy nàng xuống nước, việc này không có cách nào nói. Cũng không
biết tiểu súc sinh này cùng Thanh Đại nói gì mà làm nàng tức giận đến không
muốn sống. Thật là tâm địa ác độc, người đọc sách giết người không thấy
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máu nha! Không thể tưởng được tỷ phu ta cứu hắn một mạng, còn đưa hắn
đến trường đọc sách, học một bụng mực nước, kết quả lại hại cháu bên ngoại
của mình. Người câm ăn hoàng liên, chỉ tội cho chúng ta không có cách nào
cùng người nói. Cô nương nghĩ xem, ta làm nương có thể không thương tâm
tức giận sao!”
Cô gái áo vàng nghe xong một hồi, quay đầu hỏi Hoàng Nguyên: “Dám
hỏi Hoàng công tử, lúc ấy cùng Trần cô nương nói gì, có phương tiện lộ ra
không?”
Hoàng Nguyên ngang nhiên nói: “Hoàng Nguyên không có gì là không
dám nói ra. Chỉ vì tại hạ mới nhận về cha mẹ ruột, nghĩ là hại bọn họ ưu
thương lo lắng nhiều năm, thật là bất hiếu; hơn nữa gần đây chuyện tại hạ
không hài lòng rất nhiều, nên chuẩn bị theo cha mẹ về trong núi, an tâm
phụng dưỡng bọn họ, bồi đắp lại hiếu tâm. Trần cô nương liền nói tại hạ vô
tình vô nghĩa, vứt bỏ nàng không để ý, nhảy cầu tự sát. Duyên cớ trong đó,
tại hạ suy nghĩ trăm điều nhưng nan giải.”
Cô gái áo vàng và đám người vây xem lúc này mới hiểu ra.
Trần phu nhân cả giận nói: “Thanh Đại đối với ngươi tình thâm bất hối,
ngươi cứ như vậy đối với nàng?”
Hoàng Nguyên nói: “Phu nhân, Trần gia đã cùng tại hạ đương đường từ
hôn. Phu nhân muốn tại hạ quyến rũ Trần cô nương?”
Trần phu nhân tức giận đến phát ngất nói: “Ngươi đừng nói xạo. Nếu
ngươi là người có tình có nghĩa, nên trở lại Trần gia cầu hôn.”
Hoàng Nguyên nhịn không được nữa, nói: “Tại hạ không dám vọng
tưởng! Tại hạ hiện tại bất quá là một nông gia đệ tử nơi sơn dã, không dám
với tới Trần cô nương một thiên kim nhà giàu.”
Từ ban đầu Trần phu nhân biết gốc rễ của Hoàng Nguyên, cho nên luôn
cao cao tại thượng trước mặt hắn, bây giờ nghe những lời này, không cho là
trào phúng, ngược lại cho là vinh dự, “Hừ” một tiếng nói: “Coi như ngươi
cũng tự hiểu mình. Vậy ngươi càng nên ở lại phủ thành, dụng tâm đọc sách,
đợi thi đậu tiến sĩ, có thể xứng với Thanh Đại, làm gì mà muốn trốn về trong
núi chứ? Ngươi biết rõ Thanh Đại không quen cuộc sống nghèo khổ, còn
muốn làm như vậy, đây không phải là vô tình vô nghĩa thì là cái gì?”
Hoàng Nguyên cất cao giọng chất vấn: “Có nên đi cầu thân hay không
chưa cần bàn tới, phu nhân cho rằng tại hạ không nên hồi hương phụng
dưỡng song thân, nên vì Trần cô nương bỏ cha mẹ mưu phú quý?”
Trần phu nhân không nhịn được, đáp: “Ngươi làm quan, cha mẹ ngươi
còn không đi theo hưởng phúc? Trước mắt cho bọn họ thêm chút bạc là được.
Ngươi không có, Trần gia ta không thiếu chút bạc này.”
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Mọi người có mặt nghe xong đều cứng họng, mặt lộ vẻ khó có thể tin
tưởng.
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Chương 231
Làm Gì Để Mau Kiếm Được Tiền?

 

C

ô gái áo vàng nói: “Trần phu nhân nói cẩn thận! Từ xưa đến nay hiếu

làm đầu, Trần phu nhân đây là ép buộc người. Nếu Hoàng công tử thật làm
như vậy, chỉ sợ người đọc sách khắp thiên hạ sẽ không dung tha hắn!”
Khẩu khí so lúc nãy nghiêm khắc hơn vài phần.
Ở đây nhiều văn nhân, sao có thể tha thứ chuyện như vậy.
Bên trong liền có người khinh bỉ nói: “Thì ra là như vậy! Thật là chê cười,
bức người ta lui thân, bây giờ còn muốn người ta tới cửa cầu, còn không cho
người ta hồi hương phụng dưỡng cha mẹ. Hồi hương chính là vô tình vô
nghĩa, chẳng lẽ Trần cô nương cái gọi là tình thâm bất hối chỉ có thể qua phú
quý? Thật là (loại) con gái hiếm thấy!”
Mọi người cũng rối rít nói, nữ tử như vậy, chỉ muốn phú quý, không thể
cùng hoạn nạn; có việc là trốn, không có việc gì lại thấu đi lên, ai dám lấy?
Trần phu nhân không cẩn thận để lộ lòng ích kỷ, bị người cười, tức giận
đến không lời nào để nói, chỉ hung hăng trừng Hoàng Nguyên.
Lúc này, Tảm Hư Cực và Thẩm Vọng cưỡi ngựa đuổi tới.
Bước vào đại đường, nhìn thấy tình trạng bê bối đồ đạc đầy đất, Tảm Hư
Cực giận không kiềm được, lạnh giọng phân phó nói: “Đem đám chó dám
phạm pháp đi phủ nha xử trí.”
Trần phu nhân kinh ngạc đến ngây người, khóc lên.
Thẩm Vọng vội vàng tới gần Tảm Hư Cực, nhỏ giọng nói: “Ngươi thật
làm như vậy, quay đầu Nguyên huynh đệ sẽ thêm một tiếng xấu. Không bằng
mượn việc này làm cho người ta mắng Trần gia đi.”
Nói xong, đối với Hoàng Nguyên nháy mắt.
Hoàng Nguyên liền tiến lên phía trước nói: “Thôi, cho các nàng bồi
thường thôi.”
Trần phu nhân ngừng khóc, trừng lớn mắt nói: “Mơ tưởng! Muốn bồi
cũng là ngươi bồi!”
Thẩm Vọng giận quá hoá cười, nói: “Tốt lắm, chúng ta vẫn nên đến nha
môn nói đi thôi.”
Trần phu nhân không thuận theo, Hoàng Nguyên lại không lên tiếng.
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Cuối cùng, cánh tay không lay chuyển được đùi, Trần phu nhân vẫn bị bồi
2000 lượng bạc cho xong việc, mang Trần Thanh Đại đi. May mà chỉ đập lầu
một, nếu đập phòng triễn lãm ở lầu hai thì 2000 lượng bạc tuyệt không thể
xong việc.
Tảm Hư Cực trong bận rộn thoáng nhìn cô gái áo vàng kia, không khỏi
sửng sốt.
Vừa muốn nói chuyện, nữ tử kia nhìn hướng về hắn hơi sững lại, lắc lắc
đầu, sau đó nhẹ giọng nói với nha hoàn bên người: “Đi thôi.”
Hoàng Nguyên sớm đã đoán ra nàng là ai, cũng không giữ lại, chỉ xa xa
khom người thi lễ nói: “Tạ cô nương nói lời tương trợ!”
Nữ tử kia hoàn lễ nói: “Không cần khách khí.”
Thanh âm êm dịu mang theo cười nhẹ, lại cách màng lụa che mỏng quan
sát Hoàng Nguyên một lát, mới xoay người đi ra ngoài.
Thẩm Vọng chỉ vào bóng dáng nàng nói: “Này... Đây không phải là...”
Tảm Hư Cực lườm hắn một cái, nói: “Là cái gì? Còn không đi gọi người
thu thập.”
Thẩm Vọng vội im miệng, một bên gọi người, một bên thầm oán Hoàng
Nguyên thiếu nợ phong lưu.
Hoàng Nguyên tức cành hông về khách sạn, trước vào phòng cha mẹ thỉnh
an. Vào cửa lại thấy cha mẹ ngồi trên ghế, trên trán bị thương chảy máu, Đỗ
Quyên và Hoàng Ly đang giúp bọn hắn rịt thuốc, bên cạnh lại có một đống
xiêm y bẩn, ông ngoại ở một bên hùng hùng hổ hổ, hắn vội vàng hỏi duyên
cớ.
Đợi khi nghe nói là Diêu Kim Quý đến náo loạn một trận, hắn nổi giận.
Hắn ngoài mặt nhịn xuống, an ủi cha mẹ, nội tâm lại cấp tốc suy nghĩ đối
sách.
Đỗ Quyên và Hoàng Ly bận xong mới bưng tới canh nóng cho mọi người
uống, sau đó ngồi bên người Phùng Thị, tay cầm quạt hương bồ lớn, sau lưng
nàng nhẹ nhàng đung đưa, một mặt khuyên giải nàng, rất sợ nàng bị chọc tức
thân mình. Với Lão Thực cha, nàng không hề lo lắng.
Từ lúc ca ca vào cửa, Hoàng Ly đã phát hiện sắc mặt hắn không đúng, hỏi
hắn có chuyện gì.
Hoàng Nguyên do dự một chút, rồi vẫn đem chuyện Trần Thanh Đại nhảy
sông nói ra.
Đỗ Quyên nghe ngạc nhiên không tin nổi.
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Nếu Trần Thanh Đại nói đời này đã định với Hoàng Nguyên, nháo muốn
cùng hắn đi thôn Thanh Tuyền, nàng còn tương đối có thể tiếp nhận. Kết quả
này, nàng thật không nghĩ ra.
Lại chợt nghĩ, áo não nói: “Đây không phải là 'nhà dột gặp mưa dầm' sao!
Chúng ta ở khách điếm, mỗi ngày miệng ăn núi lở, không thể kiếm tiền, cửa
hàng còn bị người đập. Lâu ngày dài tháng phải làm sao đây?”
Tuy nàng có bạc, nếu không mượn tiểu di, Hoàng gia đã bị mắc nợ.
Phùng Thị vừa nghe liền nóng nảy, lập tức ngồi thẳng người.
Hoàng Nguyên vội trấn an nàng, nói: “Nương đừng nóng vội. Đã bắt Trần
gia bồi thường.”
Lại chuyển hướng Đỗ Quyên nói: “Việc này ngươi đừng quan tâm, dù sao
cũng có ta.”
Đỗ Quyên bật cười nói: “Có ngươi? Dựa vào ngươi một đứa nhỏ mười
mấy tuổi, còn chưa thành gia lập nghiệp, đòi nuôi chúng ta đông người như
vậy, chúng ta ăn cũng không trôi. Tuy ta không có bản lĩnh, làm một ít thức
ăn ra phố bán, kiếm phí dụng sống tạm vẫn có thể được.”
Hoàng Nguyên nghe xong gào to nói: “Nói bậy! Không cho đi!”
Lại buồn bực nói: “Ta mười mấy tuổi, chẳng lẽ ngươi quá hai mươi? Nói
như già lắm vậy. Tuy nói là miệng ăn núi lở, cũng ăn không hết bao nhiêu
ngày, đợi xong vụ án này, chúng ta trở về thôn Thanh Tuyền.”
Nói xong đứng dậy trở về phòng, lấy toàn bộ dành dụm của mình, có năm
trăm lượng ngân phiếu cùng mấy chục lượng bạc vụn, toàn bộ giao cho Đỗ
Quyên. Rồi nhăn mặt nói, Nguyên Mộng Trai mỗi ngày cũng có chút tiền thu
vô, cho nên nàng không cần phải gấp gáp.
Đỗ Quyên không khách khí, nhận lấy ngân phiếu, để cha mẹ an tâm, đưa
cho bọn hắn xem một lần, nói: “Nếu vụ án này kéo dài thì sao? Một vụ án
kéo mấy tháng, thậm chí hai năm cũng có. Không được, ta vẫn nên nghĩ cách
kiếm tiền.”
Trong thành thật không bằng ở nông thôn. Tại thôn Thanh Tuyền, chẳng
sợ một năm không bạc, chỉ cần ngươi cần mẫn, tuyệt đối không đói chết. Lúc
ở nhà, nàng không cần nghĩ thế nào kiếm tiền, cả ngày chỉ nghĩ làm sao lấp
đầy nhà kho trong nhà. Nhưng ở trong thành, không bạc tiền nửa bước cũng
khó đi.
Dù trước mắt trên tay còn có bạc, miệng ăn núi lở, nàng không có cảm
giác an toàn. Bởi vì kiếp trước nàng là người trong thành, biết ổn định thu
nhập, nắm chặt một bút gởi ngân hàng càng làm cho người an tâm.
Ai, làm cái gì tốt đây?
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Làm ăn vặt nàng dám chắc được, chỉ là kiếm tiền chậm, đợi lúc danh khí
vang dội, nói không chừng bọn họ phải đi. Làm trang phục, trang phục người
ta đẹp quá, hơn nữa có văn hóa thu liễm, quá mức mới mẻ khẳng định không
được. Thêu thùa may vá? Họa tranh nhân vật hoạt hình? ...
Nàng dùng ngón tay thanh mảnh thon dài gõ má suy tư, tự lẩm bẩm: “Làm
cái gì kiếm tiền nhanh đây?”
Hoàng Nguyên và Hoàng Ly nhìn nàng như vậy, đồng loạt cười rộ lên.
Hoàng Nguyên liếc trắng Đỗ Quyên một cái nói: “Ngươi thu bớt tâm tư
đi! Làm cái gì cũng không thể kiếm tiền nhanh. Trên đời này nào có chuyện
dễ dàng chứ. Nhớ ngày xưa lúc ta bày quán tranh bên đường, một bức họa
một trăm tiền còn chưa có người mua. Có một ngày người ta dùng một lượng
bạc mua tranh của ta, ta cao hứng một đêm không ngủ được đó.”
Đỗ Quyên trừng lớn mắt nói: “Ngươi bày quán?”
Hoàng Nguyên hơi chậm lại, gật đầu nói: “Ta cũng vì đề cao tài nghệ vẽ
tranh. Đây chính là biện pháp luyện tốt nhất.”
Năm đó đến phủ thành, Dương gia rất ít cho hắn tiền bạc, nói ở tại Trần
gia không cần tiền. Hắn sống rất gian nan. Trần phu nhân luôn bày sắc mặt
thi ân đối với hắn. Hắn cũng không muốn xin tiền nàng, cho nên mới đi bán
tranh.
Vì bán tranh, khắc khổ dụng công, khổ sở trong đó không cần phải nói.
Hôm đó tại đường thượng, Dương Ngọc Vinh và Đỗ Quyên tính phí nuôi
nấng hắn, ấn mỗi tháng trên mười lượng bạc, còn thêm một ngàn lượng phí
dụng, nói làm như hắn là hào hoa xa xỉ công tử, mà không biết hắn từ năm
mười một tuổi đã không cầm một đồng bạc của nhà, sau này còn đưa bạc về
nhà.
Lời này hắn không nói trên công đường, toàn làm hoàn trả ân cứu mạng
đi.
Đáng giận là, nay vẫn bêu danh vong ân phụ nghĩa.
Hoàng Ly vội lay cánh tay Hoàng Nguyên nói: “Ca ca, cái này gọi là 'Bảo
kiếm từ gió bão ma luyện ra, hoa mai muốn thơm phải chịu lạnh', cho nên
ngươi mới có thành tựu như bây giờ! Chúng ta ở nhà cái gì cũng học. Hiện
tại, ta và 2 tỷ tỷ biết làm gia vụ, còn có thể săn thú, mò cá, làm ruộng. Đi đến
đâu cũng không sợ. Ta cảm thấy nhị tỷ nói rất đúng, chúng ta ở đây cũng là
nhàn rỗi, có thể kiếm chút tiền ăn cơm cũng tốt.”
Hoàng Nguyên tò mò hỏi: “Ngươi cũng biết săn thú?”
Hoàng Ly tự hào đáp: “Đương nhiên”, rồi thao thao bất tuyệt nói.
Nàng cũng theo Đỗ Quyên, cảm thấy ở trong núi đặc biệt phương tiện. Ăn
thì khắp nơi đều là, chỉ cần ngươi cần mẫn làm việc. Ở trong thành đặc biệt
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không có phương tiện, cần cái gì cũng phải mua, mỗi ngày xài bạc làm nàng
đau.
Hoàng Nguyên nghe xuất thần.
Đỗ Quyên ngắt lời của bọn họ, nói nhất định phải nghĩ biện pháp kiếm
tiền, kêu từng người nói ra ý nghĩ của mình. Nhưng ai nói ra cái gì, Hoàng
Nguyên phủ nhận cái đó, chính là không cho các nàng đi ra ngoài.
Đỗ Quyên đâu chịu bỏ qua, nghĩ ra một cách, cũng không nói cho hắn.
Ngày hôm sau chờ hắn đi ra ngoài, lại mở danh sách. Phùng Trường
Thuận và Hoàng Lão Thực đi chợ mua đồ ăn về, nàng và Hoàng Ly thi thố tài
năng. Làm đầy một bàn đồ ăn, còn có các loại bánh, sủi cảo, bánh bao, chiên
cơm, mời chưởng quỹ và nương tử hắn đến ăn cơm.
Đợi ăn xong, Đỗ Quyên mới hỏi chưởng quỹ: “Đồ ăn ăn ngon không?”
Chưởng quỹ sờ bụng cười nói: “Ăn ngon!”
Quay đầu nhìn Phùng Trường Thuận khen cháu ngoại hắn có thể làm, lại
khen Hoàng Lão Thực có phúc khí; nương tử chưởng quỹ cũng không ngừng
phụ họa. Bọn người Phùng Thị cười không khép được miệng.
Đỗ Quyên cười nói: “Nhưng chúng ta không có bạc.”
Chưởng quỹ đang ợ no nê, nghe vậy ngưng ợ.
Người nhà này sẽ không mời mình ăn bữa cơm, là muốn miễn phí tiền
thuê chứ?
Đỗ Quyên không phải muốn quỵt nợ, mà là đưa ra mấy ngày này tỷ muội
các nàng ở sau bếp hỗ trợ làm việc, dạy nương tử chưởng quỹ hoặc những
người khác trù nghệ, trừ vào phí dung thuê phòng.
“Chưởng quỹ, theo ta thấy, khách sạn này kinh doanh nhiều lãnh vực.
Ngươi dù không so ẩm thực với tửu lâu, món ăn cũng phải có đặc sắc riêng
của mình, mới có thể giữ được khách, sau này khách hàng quen cũng nhiều
hơn. Ngươi thấy ta hôm nay làm mấy món đó, không phải là sơn hào hải vị
gì, chủ yếu là thực dụng...”
Thao thao bất tuyệt nói một hồi, ra hết sở trường để hấp dẫn.
Đại ý là: Khách sạn Phúc Tường lấy thuê phòng là chủ, có thể làm chút
cơm canh đơn giản, cho nhưng khác không muốn phiền toái ra bên ngoài
dùng cơm, đem bụng giải quyết tại khách sạn.
Chưởng quỹ nhớ lại mỹ vị vừa rồi, biết Đỗ Quyên nói có lý.
Nhưng hắn vẫn khó xử hỏi: “Điều này có thể thành sao? Nếu mỗi người
học sẽ biết làm thì đại đầu bếp còn không chạy đầy phố. Cô nương có thể làm
ra bàn đồ ăn này, cũng không phải một năm hai năm công phu luyện ra được
đúng không?”
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Đỗ Quyên vỗ tay một cái nói: “Chỉ cần ngươi miễn tiền thuê cho chúng ta,
lại cho chút thù lao, ta bao dạy thím một tháng. Nếu là vụ án chưa xong, thì
dạy tiếp.”
Dù vụ án có xong sơm, nếu ở không cần tiêu tiền, bọn họ vừa lúc chơi
thêm mấy ngày, có gì không thể?
Nhưng thương nhân đều là không lợi không làm, chưởng quỹ cảm thấy
Hoàng gia bao hết một cái đại viện, không trả tiền, hắn còn phải trả thù lao,
cảm thấy lỗ nặng, cùng Đỗ Quyên ngươi tới ta đi tranh cãi.
Cuối cùng nghị định: Hoàng gia ở phủ thành, Khách sạn Phúc Tường
miễn phí dụng ăn ở, lại cho mười lượng bạc thù lao, tỷ muội Đỗ Quyên và
Phùng Thị trong giai đoạn làm việc trong phòng bếp.
Vì thế, ban đêm Hoàng Nguyên trở về, đã thấy ba mẹ con ở phòng bếp
khách sạn bận rộn đến mức chân không chạm đất, cha và ông ngoại cũng
giúp nấu nước bửa củi, tức giận đến mặt mày đỏ bừng.
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Chương 232
Vô Tri Đại Giới

 

T

hẩm Vọng và Tảm Hư Cực cũng theo Hoàng Nguyên tới.

Nghe xong chuyện đã xảy ra, Thẩm Vọng cũng trách Đỗ Quyên nói:
“Không bằng Hoàng cô nương tới phủ dạy đầu bếp nhà ta, không cần làm
việc, chỉ quản dạy, ta bao ăn ở còn trả nhiều thù lao.” Lại nhìn Hoàng
Nguyên, “Sao ngươi thiếu bạc cũng không nói với chúng ta một tiếng?”
Tảm Hư Cực cũng nhìn Đỗ Quyên, vẻ mặt không đồng ý.
Bọn họ không biết bộ dáng Đỗ Quyên lúc ở nhà ra sao, cũng không thể
hiểu quan niệm nàng dùng 2 bàn tay kiếm tiền, bọn họ cũng không cách nào
tha thứ nàng giống như một nô tài hầu hạ người khác, còn là hầu hạ những
người không liên can từ nam chí bắc.
Chưởng quỹ đã thấy được lợi hại của tỷ muội Đỗ Quyên: những món ăn
thông thường được bưng lên, màu sắc mê người, khách chưa ăn đã khen
trước; ăn một miếng càng khen không dứt miệng. Ban đầu đi ra ngoài ăn, bây
giờ họ cũng không ra ngoài ăn mà ăn tại khách sạn. Buổi tối đại đường ồn ào
còn náo nhiệt hơn tửu lâu.
Hắn thấy Hoàng Nguyên nổi giận, Thẩm Vọng lại dẫn người đi, hoảng hốt
vội nói: “Tiểu tổ tông, là tiểu nhân có mắt không tròng, thì trả thêm thù lao,
chỉ cầu đừng dẫn người đi.”
Thẩm Vọng cười lạnh nói: “Ngươi có thể trả bao nhiêu thù lao? Ngươi
đây là thật xem Hoàng cô nương và bá phụ bá mẫu làm hạ nhân sai sử!”
Lòng chưởng quỹ tràn đầy chua xót, vẻ mặt đau khổ hỏi Đỗ Quyên, thù
lao bao nhiêu là thích hợp.
Hắn nhìn ra Hoàng gia trừ bỏ Hoàng Nguyên, Đỗ Quyên nói chuyện so
với cha nương còn dùng được.
Đỗ Quyên bất đắc dĩ nhìn Hoàng Nguyên ba người, thầm nghĩ nàng không
phải là thiên kim tiểu thư, vì sao không thể làm việc kiếm tiền? Lúc trước
Hoàng Ly nghe nói làm việc như vậy, chẳng những miễn phí cho cả nhà ăn ở,
còn có mười lượng bạc thù lao, còn nói với nàng tiền này không dễ kiếm đâu,
nàng thích đến mức như chiếm được đại tiện nghi vậy. Sau này nàng có thêm
một ít tri thức buôn bán, tiểu nha đầu mới tỉnh ngộ, đảo mắt cảm thấy quá
thua thiệt.
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Nàng ở bên tai Hoàng Nguyên nói nhỏ: “Không phải ngày hôm qua ngươi
còn nói, trên đời này không có chuyện dễ dàng sao, sao đảo mắt là quên?
Chúng ta làm việc kiếm tiền, không phải là chuyện mất mặt gì. Ở nhà cũng
có lúc bận rộn hơn nữa, sao lại không thể làm chứ? Ngươi sợ chúng ta làm
mất mặt ngươi, ngươi vào thư viện ở đi thôi.”
Hoàng Nguyên bị chặn không nói được, nhìn nàng hờn dỗi.
Rồi nói với chưởng quỹ: “Chưởng quỹ, ta thấy phía trước náo nhiệt hơn
bình thường không chỉ gấp 10 lần, nói vậy thì chờ tỷ tỷ ta dạy cho vợ ngươi
xong, sau này ngươi có thể kiếm không ít bạc. Ngươi làm ăn lâu năm, trả
mười lượng bạc thù lao, còn đem cả nhà ta thành hạ nhân sai sử, khi dễ ta là
thư sinh ngốc không biết thời vụ hả?”
Chưởng quỹ luôn miệng nói: “Liền tăng giá, liền tăng giá!”
Đỗ Quyên ở một bên cười híp mắt nhìn, rất hài lòng.
Lúc trước định giá đó bất quá là tạm thời, nếu không làm ra hiệu quả,
không thể nào tự dưng chỉ nghe ngươi nói rồi đem bạc tới cửa. Nào có
chuyện tốt như vậy, nàng dự tính cần ba ngày công phu mới thấy hiệu quả đó.
Vì thế, nàng một lần nữa phân tích cho chưởng quỹ nghe, thuận tiện một
lần nữa định lại thù lao.
Thẩm Vọng buồn bực hỏi: “Hoàng cô nương, vì sao không chịu tới nhà
ta?”
Đỗ Quyên cười lắc đầu nói, “Thẩm gia hộ lớn như vậy, thứ gì mà đầu bếp
không biết làm chứ?”
Nếu hắn muốn món ăn bình dân, có thể cho đầu bếp Thẩm gia tới Khách
sạn Phúc Tường học, nàng không cần thù lao.
Nói xong cùng chưởng quỹ một lần nữa thoả thuận giá tiền: năm mươi
lượng bạc thù lao, Phùng Thị không cần ở phòng bếp hỗ trợ, Phùng Trường
Thuận và Hoàng Lão Thực cũng không cần chẻ củi gánh nước, chỉ cần nàng
và Hoàng Ly ở phòng bếp làm việc.
Hoàng Nguyên còn muốn phản đối, Đỗ Quyên ngăn hắn lại nói: “Thiên hạ
không có cơm trưa miễn phí. Chưởng quỹ coi như có thành ý. Chúng ta dù
thiệt một chút, có thể kết giao với chưởng quỹ, sau này đến phủ thành cũng
có chỗ đặt chân, đúng không?”
Chưởng quỹ mừng rỡ, không ngớt nói đúng vậy.
Như thế, Đỗ Quyên giải quyết vấn đề ăn ở, cảm thấy an tâm một chút.
Ngày kế, Nhậm Tam Hòa và Hoàng Tiểu Bảo trở lại, còn đưa Hoàng lão
cha tới.
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Nhậm Tam Hòa không sợ gian khổ, tự mình đem Hoàng lão cha từ trong
núi ra, vì muốn một kích chế ngự Diêu Kim Quý.
Ngày đó sau khi trở về, hắn đem tình hình đều nói cho Hoàng lão cha biết,
cũng phân tích hết các mối quan hệ lợi hại. Hoàng Tiểu Bảo đi theo làm
chứng, còn đọc thư Hoàng Nguyên và Đỗ Quyên gởi cho gia gia cho Hoàng
lão cha nghe, trăm dặn dò ngàn dạy bảo, muốn ông lên công đường cẩn thận
nói chuyện, dặn ông một mực nói Hoàng Chiêu Đệ và Diêu Kim Quý lừa ông
vốn cũng thật là lừa ông nha bằng không cháu trai và cháu gái đều xong, vân
vân.
Nhưng có câu nói là “Trí giả thiên lự, tất có vừa mất”*, Hoàng lão cha
ngoài miệng đáp ứng, trong lòng lại lại có toan tính khác: ông cảm thấy
Hoàng Nguyên là cháu trai, không thể có việc; Diêu Kim Quý là cháu ngoại,
cũng không thể có việc; Đỗ Quyên là cháu gái, gả cho Diêu Kim Quý đứa
cháu ngoại này là vừa lúc, dù tính làm thiếp, cũng không mất mát gì, Kim
Quý chắc chắn sẽ không bạc đãi biểu muội. Tương lai Nguyên Nhi và Kim
Quý vừa là anh em bà con, lại là anh rể em vợ, có thể giúp đỡ lẫn nhau. Trừ
bỏ đứa cháu ngoại làm quan này, lão cha cảm thấy thôn Thanh Tuyền không
có ai xứng đôi với Đỗ Quyên. Năm đó Đỗ Quyên phản kháng mới kích phát
chí tiến thủ của Kim Quý, nên mới có kết quả hôm nay, có thể thấy được đây
là số mệnh chú định nhân duyên.
* Câu nói trong Hoài Âm Hầu liệt truyện, ý là kẻ trí tính ngàn điều, cũng
có một điều sai.
Ngư nương nương quả nhiên là thần toán a!
Mang tâm tư đó, lão hán rất thông minh lừa gạt Nhậm Tam Hòa.
Ông thấy, Nhậm Tam Hòa thủy chung là người ngoài, bởi vì chuyện năm
xưa không thích Kim Quý nên không hy vọng Đỗ Quyên gả cho hắn, ông
đương nhiên không thể nghe hắn.
Về phần bọn hắn nói dọa người, ông mới không lo lắng đâu: một là cháu
trai của ông, một là cháu ngoại, đều là người một nhà, ông đi tới đó, có cái gì
nói không thông chứ? Làm quan cũng không để ý đến chuyện nhà của dân
chúng!
Vì thế, Hoàng lão cha lên công đường, trước hàng trăm đôi mắt chăm chú
nhìn, đối mặt Trầm tri phủ hỏi, thập phần thống khoái thừa nhận: ông quả
thật đem cháu gái Hoàng Đỗ Quyên hứa cho cháu ngoại Diêu Kim Quý; còn
nói đây là số mệnh chú định nhân duyên, Ngư nương nương sớm đã chỉ rõ;
còn nói đây đều là chuyện nhà Hoàng gia, hết thảy đều do gia gia ông định
đoạt, bọn họ không tố cáo, về nhà nói đi.
Lúc này, hắn hết sức có uy nghiêm trưởng bối.
Một lời nói ra, cả sảnh đường đều kinh hãi!
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Bởi vậy án không thể coi thường, Nhậm Tam Hòa rốt cuộc cũng thượng
đường.
Nghe xong lời Hoàng lão cha nói, hắn và Hoàng Nguyên không dám tin.
Diêu Kim Quý lại mừng như điên.
Hắn hôm nay thấp thỏm bất an, cho rằng dữ nhiều lành ít, nên kéo Dương
gia, Trần gia đến, trong tay cầm định thân văn thư, muốn liều chết không
nhận tội danh lừa gạt ông ngoại, lại ấn tội danh Hoàng Nguyên bức biểu muội
nhảy sông tự sát.
Ai ngờ, ông ngoại lại giúp hắn, thật là ngoài ý.
Lập tức, hắn lập tức thỉnh Trầm tri phủ phán đoán sáng suốt, không nên
mềm lòng!
Hắn biết, chuyện cho tới bây giờ, Hoàng Nguyên vô luận thế nào cũng sẽ
không buông tha hắn, Đỗ Quyên cũng sẽ không buông tha hắn. Nếu hắn
không triệt để đạp chết biểu đệ này, đừng nói thua kiện sẽ bị lưu đày, dù tính
thắng án cưới Đỗ Quyên, Hoàng Nguyên cũng sẽ thời cơ trả thù, không biết
ngày nào sẽ cắn chết hắn. Về phần Đỗ Quyên, phải giống như phượng hoàng
trên trời phải đánh nàng xuống phàm trần, có lẽ còn có thể thu phục nàng,
bằng không đừng hy vọng.
Mấy ngày nay Trầm tri phủ bị vụ án làm cho phiền toái, cứ tưởng rang gọi
gia gia Hoàng Nguyên đến trình diện là có thể kết án, ai ngờ muốn kết liễu vụ
án phải phán Hoàng Nguyên tội ngỗ nghịch, đây không phải là chê cười sao?
Cũng không phải chê cười, thật theo lời Hoàng lão cha nói, Hoàng
Nguyên và Hoàng Lão Thực, cùng với Đỗ Quyên đều phạm tội ngỗ nghịch,
theo luật Đại Tĩnh sẽ phán tội lưu đày.
Hắn liếc mắt nhìn Cảnh phu tử ngồi bên cạnh, nổi giận quát: “Cách đi tú
tài công danh của Hoàng Nguyên ...”
Hoàng Tiểu Bảo hai mắt xích hồng, giống như điên khàn giọng đối Hoàng
lão cha hô: “Gia gia, tại sao ngươi phải giúp Diêu Kim Quý hại đệ đệ? Hại đệ
đệ cách công danh bị lưu đày ngươi sẽ cao hứng? Vì sao ngươi phải hại Đỗ
Quyên?”
Diêu Kim Quý quát: “Tiểu Bảo, ông ngoại ăn ngay nói thật, ngươi không
được gạt hắn!”
Hoàng lão cha mờ mịt nhìn bốn phía, vẻ mặt luống cuống.
Ông theo nguyên tắc “gia đình hòa thuận vạn sự hưng”, hiên ngang lẫm
liệt nói những lời kia xong, lại thấy dáng vẻ mọi người trên công đường
không giống như mình nghĩ: quan lão gia rất không cao hứng chẳng lẽ là
thấy chính mình đoạt việc thẩm án của hắn? Cháu ngoại Diêu Kim Quý mừng
rỡ, việc này ở trong ý muốn. Cháu trai Hoàng Nguyên lại sững sờ nhìn hắn,
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như mất đi hồn phách, căn bản không có sự thân thiết như lúc vừa gặp mặt.
Nhi tử Hoàng Lão Thực giơ chân hô to không cháp nhận mối hôn sự này.
Mặt Nhậm Tam Hòa hiện lên nụ cười cổ quái, nhìn về phía ông ánh mắt tràn
đầy châm chọc. Cháu trai Hoàng Tiểu Bảo càng điên cuồng hơn ...
Chờ ông nghe hết lời Hoàng Tiểu Bảo nói, kinh hoảng hỏi: “Cái gì lưu
đày? Cái gì cách công danh? Thanh thiên đại lão gia, đây là chuyện của nhà
ta, chúng ta không tố cáo, chúng ta trở về tự mình giải quyết.”
Diêu Kim Quý gấp gáp nhìn về phía Trầm tri phủ, hy vọng hắn nhanh
chóng phán quyết.
Hoàng Tiểu Bảo lớn tiếng nói: “Gia gia, ngươi bị Diêu Kim Quý lừa rồi,
tôn tử của ngươi bị ngươi hại chết.” Hắn gấp đến độ dậm chân.
Hoàng lão cha không dám tin nhìn Hoàng Nguyên, lại nhìn thượng quan
triều đình.
Trầm tri phủ liền hỏi Diêu Kim Quý: “Diêu huyện thừa sẽ rút đơn kiện?”
Diêu Kim Quý khẩn trương trả lời: “Đại cậu và biểu đệ không chấp nhận
mối hôn sự này. Hạ quan cũng là rất bất đắt dĩ.”
Đây chính là không chịu rút lui.
Bất quá không phải hắn không triệt, là Hoàng Lão Thực và Hoàng
Nguyên ngỗ nghịch không nghe lời trưởng bối.
Trầm tri phủ không để ý tới ánh mắt nhi tử Thẩm Vọng, lại hỏi Hoàng
Lão Thực: “Hoàng Lão Thực, ngươi không thừa nhận mối hôn nhân cha
ngươi định cho con gái ngươi Hoàng Đỗ Quyên?”
Hoàng Lão Thực đánh rắm không hiểu, nhưng mấy ngày nay nghe Hoàng
Nguyên và Đỗ Quyên lặp đi lặp lại: nếu không thể đem cáo bại Diêu Kim
Quý, hắn và Hoàng Nguyên sẽ bị phán tội ngỗ nghịch, sẽ bị lưu đày; Đỗ
Quyên cũng sẽ bị phán cho Diêu Kim Quý làm thiếp, nàng thà chết cũng sẽ
không chịu.
Cho nên, hắn kiên quyết đáp: “Không chấp nhận! Ta đã ra riêng sống một
mình, việc hôn nhân của con gái phải do ta làm chủ.”
Hắn không biết chuyển biến theo tình hình, lời ấy chính là chứng cứ phạm
tội.
Trầm tri phủ nhìn về phía Hoàng Nguyên.
Vẻ mặt Hoàng Nguyên lẫm liệt, bước lên một bước, nhìn thẳng Hoàng lão
cha, thê lương cười nói: “Tôn nhi cũng không thể vâng theo lệnh của tổ phụ.”
Chuyển hướng lên công đường, “Thỉnh đại nhân phán quyết đi! Ta và cha sẽ
bị lưu đày mấy ngàn dặm, tỷ tỷ ta dĩ nhiên sẽ chết.” Lại chuyển hướng Diêu
Kim Quý cười nói, “Chúc mừng biểu ca đã được như nguyện, làm một nhà
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đại cữu biến thành cửa nát nhà tan, biểu muội cũng bị hại chết, có thể thấy
được là người có hiếu!”
Hắn đã không có đường lui, hiện tại đổi ý cũng không kịp, không chừng
sẽ chọc người nhạo báng. Thật ra, hắn cũng không nghĩ đổi ý, hắn tuyệt sẽ
không đáp ứng đem Đỗ Quyên hứa cho Diêu Kim Quý, là “tử chiến đến
cùng, tìm đường sống trong cõi chết”, hy vọng có thể đánh thức gia gia.
Diêu Kim Quý kinh hãi không thôi, biểu đệ này thật kiên cường.
Hừ, kiên cường là phải mất mạng!
Trên mặt lại kinh hãi đau lòng nói: “Biểu đệ, tại sao phải cố chấp khổ như
vậy? Ông ngoại đã làm chủ, ngươi mau khuyên nhủ cậu và biểu muội đi, vì
sao nhất định phải ngỗ nghịch lão nhân gia chứ?”
Hai chữ “ngỗ nghịch” đặc biệt được nhấn mạnh.
Hoàng Tiểu Bảo mắng to: “Ngươi đừng giả từ bi mèo khóc chuột! Nếu
không phải ngươi đến nha môn cáo đại bá, làm sao có chuyện như vậy?”
Trầm tri phủ “Ba” gõ kinh đường mộc, đợi mọi người yên tĩnh xong,
chậm rãi nói: “Hoàng Lão Thực và Hoàng Nguyên ngỗ nghịch thân trưởng,
Hoàng Lão Thực lưu đày ba ngàn dặm, trừ bỏ tú tài công danh Hoàng
Nguyên, lưu đày...”
Nhậm Tam Hòa cười tủm tỉm nhìn Hoàng lão cha, không hề nóng nảy,
ngược lại còn có chút hả hê, phảng phất như rất cao hứng nhìn thấy con và
cháu trai của ông bị xui xẻo.

www.vuilen.com

1330

Tác Giả: Hương Thôn Nguyên Dã

ĐIỀN DUYÊN

Chương 233
Hẹn Hò Ở Giang Tâm

 

C

ả người Hoàng lão cha lạnh lẽ như thấy quỷ, bỗng nhiên hét thảm nói:

“Không thể a ta là bị ép! Súc sinh”
Mắt nhìn Diêu Kim Quý, đưa tay chỉ hướng hắn, lại nói không ra lời.
00:03 / 12:48
Trầm tri phủ ngừng lại, nhíu mày nhìn về phía dưới.
Hoàng lão cha lẩm bẩm nói: “Ta... Là... Bị ép”
Hắn như dùng hết khí lực toàn thân, lặp lại một lần nữa, thấy quan lão gia
rốt cuộc không tuyên cáo, mới nhắm mắt hôn mê bất tỉnh, xùi bọt mép.
Hoàng Lão Thực, Hoàng Nguyên, Hoàng Tiểu Bảo tất cả đều xông đến.
Hoàng Chiêu Đệ và Diêu Kim Quý cũng vội vàng nhào tới, lại bị Hoàng
Lão Thực thô bạo đẩy ra, “Cút! Súc sinh!”
Lúc chỉ mành treo chuông là lúc Hoàng lão cha lật lọng, vụ án bị dở dang.
Không phải ông dây dưa, ngôn từ úp mở lật lọng, mà là lật lọng trong bi
phẫn tuyệt vọng, hơn nữa phản cung xong khóe miệng chảy dãi hôn mê bất
tỉnh, tình hình thập phần hung hiểm, dường như chịu cực lớn kích thích,
chứng thực bị ép thoái thác. Cho nên, Trầm tri phủ rút lại lời tuyên án vừa
rồi, đồng thời ra lệnh mời đại phu đến điều trị cho hắn, chọn ngày tái thẩm.
Cảnh phu tử khinh miệt nhìn Hoàng Nguyên, tựa hồ châm biếm hắn, lộ rõ
lòng dạ nhỏ mọn của hắn. Hoàng Nguyên thản nhiên nhìn lại hắn, lẫm liệt
không ngại.
Diêu Kim Quý kiệt lực nhịn xuống, mới không hiện ra sự kích động phẫn
nộ.
Tảm Hư Cực và Thẩm Vọng thở ra một hơi, có thế mới phát hiện sau lưng
ướt đẫm.
Đại phu đến chẩn bệnh cho Hoàng lão cha xong, Hoàng Nguyên và Hoàng
Tiểu Bảo đồng loạt động thủ, đỡ Hoàng lão cha lên lưng Hoàng Tiểu Bảo
cõng đi ra ngoài. Từ đầu đến cuối, Hoàng Nguyên không thèm liếc Diêu Kim
Quý lấy một cái, như không hề lo lắng tình thế bất lợi trước mắt.
Hắn không lo lắng, Diêu Kim Quý lại cực kỳ lo lắng.
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Nhìn theo đám người Hoàng gia rời đi, chợt nghe Dương Ngọc Vinh nói:
“Lão già này đổi ý, trở về lại bị con trai cháu trai dụ dỗ, lần sau thẩm vấn
khẳng định sẽ tát nước dơ lên người ngươi, làm thế nào đây?”
Diêu Kim Quý khẽ cười nói: “Vậy thì thật tốt. Ta đang lo họ không biết
ứng phó đó.”
Đoàn người Hoàng Nguyên trở lại Khách sạn Phúc Tường. Tảm Hư Cực
hỗ trợ mời đại phu nổi danh khác đến, lại chẩn bệnh, châm cứu, mở phương
thuốc. Hoàng Ly đi nấu thuốc.
Lúc đại phu chẩn bệnh, Hoàng Nguyên lui sang một bên, khẽ giọng đem
tình hình đường thẩm hôm nay nói đại khái cho Đỗ Quyên nghe.
Đỗ Quyên trừng lớn mắt: quả nhiên, gia gia vẫn là gia gia, không hề thay
đổi!
Hoàng lão cha cố chấp, lần đầu tiên Hoàng Nguyên kiến thức, nhưng nàng
đã khắc sâu.
Hoàng Nguyên kinh ngạc nhìn nàng, nếu hắn bị lưu đày, nàng sẽ ra sao?
Làm tiểu thiếp Diêu Kim Quý ?
Trong mắt hắn đột nhiên bùng ra tia tàn khốc: hắn tuyệt sẽ không để tình
hình như thế phát sinh!
Diêu Kim Quý, hắn sẽ không bỏ qua!
Thì làm cho sĩ đồ của hắn thành đá kê chân đi!
Hoàng lão cha nuốt xong viên thuốc, nghỉ một lúc liền tỉnh lại.
Hắn chuyển động con mắt, nhìn đám người vây quanh đánh giá: Hoàng
Lão Thực, Phùng thị, Hoàng Tiểu Bảo, còn có Đỗ Quyên và Hoàng Ly, chỉ là
không thấy cháu trai Hoàng Nguyên.
Trong lòng hắn đau xót, một giọt lệ từ khoé mắt đục ngầu chảy dài.
“Nguyên... Nguyên... Nguyên Nhi đâu?”
Hoàng Lão Thực thấy ông đã tỉnh, hết sức cao hứng, cũng không biết
nặng nhẹ, nhịn không được oán giận nói trước: “Cha nha! Ngươi tỉnh rồi.
Ngươi nói đi, sao ngươi hồ đồ như thế? Kim Quý tố cáo con trai và cháu trai
ngươi đó, ngươi cho là trò đùa hả? Ngươi nói như vậy, ta và Nguyên Nhi phải
đi lao động nơi xa mấy vạn dặm. Vài năm qua đi còn mạng trở lại sao? ...”
Đây là lời Hoàng Nguyên, Đỗ Quyên lặp đi lặp lại nhắc nhở hắn, giờ hắn
dùng để trách lão cha.
Nghe xong lời này, trước mắt Hoàng lão cha bỗng tối đen.
Những lời này Nhậm Tam Hòa sớm nói với ông vô số lần. Tuy ông không
coi là trò đùa, cũng không coi ra gì, ai ngờ lại là sự thật.
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Đỗ Quyên thấy thân mình gia gia run run, vội cản cha đang càu nhàu, nhẹ
giọng nói: “Đệ đệ đang thương lượng với người ta. Gia gia, ngươi đừng lo
lắng. Việc này còn có thể bàn lại...”
Nàng không tiện trách ông. Ông là một nông thôn lão hán, có thể trông
cậy vào hắn có bao nhiêu kiến thức đây? Nếu có kiến thức, năm xưa đã
không cùng con dâu cả cả náo loạn một trận lại một trận, thuần túy hại người
không lợi mình.
Chuyện về sau còn phải dựa vào ông, bởi vậy Đỗ Quyên kiên nhẫn chuẩn
bị ngôn ngữ khuyên giải an ủi ông, cẩn thận phân tích tình thế cho ông nghe,
đặc biệt cường điệu cục diện Diêu Kim Quý và Hoàng Nguyên hôm nay là
ngươi chết ta sống, tuyệt không có khả năng cứu vãn.
Hoàng lão cha lẳng lặng nghe.
Lại nói Hoàng Nguyên, đưa gia gia về khách sạn xong, hắn không ở lại
nhìn.
Vội vàng giao phó cho Đỗ Quyên xong, hắn liền đi tới phòng Lâm Xuân.
Vừa định gõ cửa, cửa từ bên trong mở ra, Lâm Xuân tự mình đi ra, hỏi: “Ai
tới, sao lớn tiếng như vậy?”
Hoàng Nguyên hỏi ngược lại: “Ngươi làm xong chưa?”
Lâm Xuân gật đầu nói: “Làm xong.”
Hoàng Nguyên nói: “Để ta xem.”
Đi lướt qua hắn, lập tức đi vào trong phòng.
Lâm Xuân thấy vẻ mặt hắn trầm ngâm, nghi ngờ xoay người vào phòng
theo.
“Là gia gia ta tới.”
Hoàng Nguyên tới bên cạnh bàn ngồi xuống, không chờ hắn hỏi, chủ động
giải thích.
“Hoàng gia gia tới? Ra chuyện gì?”
Lâm Xuân không thể tin được, Hoàng lão cha lớn tuổi rồi, nếu không có
chuyện trọng đại, hắn không có khả năng rời núi, cũng không đủ sức ra được.
Hắn khẳng định là bị người vác ra, nói không chừng chính là sư phó cõng.
Nói như vậy là có đại sự xảy ra!
Hoàng Nguyên định giải thích, Phùng Trường Thuận chạy đến phía trước
cửa sổ đối với bên trong hô: “Nguyên Nhi, đằng trước có một nha đầu tìm
ngươi, nói có chuyện khẩn yếu.”
Hoàng Nguyên vội đứng lên, hỏi: “Không nói là ai sao?”
Phùng Trường Thuận lắc đầu nói: “Nàng muốn gặp ngươi mới bằng lòng
nói.”
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Hoàng Nguyên liền quay đầu nói với Lâm Xuân: “Đã xảy ra chuyện, sợ
ngươi phân tâm nên không có nói với ngươi. Nguyên do trong đó ngươi hỏi
ông ngoại trước đi. Ta đi ra ngoài trước, quay đầu có lời nói với ngươi.”
Lâm Xuân mím môi gật gật đầu.
Hoàng Nguyên vội vàng đi ra ngoài.
Đi tới cửa tiểu viện Hoàng gia bao, thấy một đại nha hoàn đứng trước vòm
cửa tròn, là nha đầu bên người Trần Thanh Đại, Vân Phương.
Vân Phương nhìn thấy hắn, mừng vô cùng tiến lên kêu: “Biểu thiếu gia!”
Trước đây nàng quen kêu Hoàng Nguyên như thế, nhất thời không đổi
miệng được.
Hoàng Nguyên đứng lại, hờ hững nhìn nàng hỏi: “Chuyện gì?”
Vân Phương thấy hắn vẻ mặt hết sức lạnh lẽo, rất thương tâm. Nàng vẫn
hầu hạ tiểu thư, tiểu thư với đối biểu thiếu gia một lòng một dạ, sau này hai
người lại định thân, trong lòng nàng cũng vui vẻ, cho rằng tương lai mình
sớm hay muộn gì cũng sẽ là người của biểu thiếu gia, cho nên đối với hắn đặc
biệt hơn. Ai ngờ đang tốt lành chợt phát sinh biến cố, Trần Thanh Đại dĩ
nhiên thống khổ, trong lòng nàng cũng không dễ chịu.
“Cô nương muốn mời biểu thiếu gia đi đảo Giang Tâm gặp nhau. Nàng
muốn giáp mặt hỏi biểu thiếu gia một câu. Hỏi rõ sẽ tuyệt không làm phiền
biểu thiếu gia nữa.”
Vân Phương nói xong, cẩn thận quan sát sắc mặt Hoàng Nguyên.
Hoàng Nguyên quả quyết nói: “Không cần! Tại hạ không còn liên quan
đến Trần cô nương, nếu gặp riêng rẽ, đến lúc đó lại kéo không rõ. Không nói
đến ai khác, Trần phu nhân sẽ không bỏ qua tại hạ. Hơn nữa cũng không có
gì để nói.”
Vân Phương vội la lên: “Biểu thiếu gia yên tâm, chúng ta lặng lẽ đi,
không ai biết.”
Hoàng Nguyên kiên quyết nói: “Đừng nói nữa! Ngươi đi đi. Sau này
không cần trở lại tìm ta.”
Nặng nề thở dài, vẻ mặt hắn phức tạp nhìn nàng một cái, muốn nói lại
thôi, cuối cùng vẫn không giải thích gì, xoay người lại đi vào.
Vân Phương nhìn bóng dáng cao ngất của hắn, nhất thời hai hàng lệ chảy
xuống.
Hoàng Nguyên đi một đoạn mới xoay người nhìn lại, Vân Phương đã
không còn ở cửa, mới hơi nheo mắt, mím chặt môi, xoay người lần nữa mà
đi.
Hắn như cũ đến tìm Lâm Xuân.
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Lúc này, Lâm Xuân đã từ Phùng Trường Thuận biết chuyện, đang ở trong
phòng tĩnh tọa, không biết nghĩ cái gì.
Hoàng Nguyên đi vào, mang cái ghế tròn ngồi trước mặt hắn, theo dõi hắn
không nói.
Lâm Xuân cũng nhìn lại hắn, mày ẩn nộ khí, chất vấn: “Ngươi cũng
không có cách nào khác sao? Đây chính là gia gia ngươi. Gia gia ngươi giúp
người ngoài đối phó nhi tử và cháu trai, đây không phải là nực cười sao!”
Hoàng Nguyên buông mi nói: “Ta cũng không biết hắn nghĩ như thế nào.
Chẳng phải lúc đó là lần thứ nhất ta gặp hắn sao! Tính nết của hắn, ngươi hẳn
là hiểu rõ hơn ta. Bằng không, năm xưa Đỗ Quyên năm ấy sẽ không nói ra lời
không nhận hắn.”
Lâm Xuân nói: “Cũng may là hắn không hoàn toàn hồ đồ, cuối cùng lật
lọng. Lần sau...”
Hoàng Nguyên chợt ngước mắt, ánh mắt sắc bén theo dõi hắn nói: “Người
như Diêu Kim Quý, tuyệt không thể cho hắn cơ hội trở mình “. đồng thời ở
trong lòng thầm nói: “Ngay cả cơ hội sống cũng không thể cho”, “Hắn đắc
chí liền càn rỡ! Mấy ngày nay Triệu Ngự sử không ở phủ thành, đi phía
xuống các huyện tuần tra. Ngày mai là sinh thần Tảm tuần phủ, hắn sẽ đến.
Ta vẫn đợi ngươi đi ra, muốn nhờ ngươi làm một chuyện: ngươi đi gặp hắn
thì như vậy...”
Lâm Xuân chăm chú nghe, gật đầu không ngừng.
Sau khi Hoàng Nguyên từ trong phòng Lâm Xuân ra ngoài, trở về phòng
viết một phong thư, đi Nguyên Mộng Trai giao cho Lý Khánh là tên sai vặt
hắn mua về.
“Nghiêm chủ bộ kia còn chưa có động tĩnh?”
“Có. Gia đình kia đã tới. Nghiêm chủ bộ không tới, em vợ hắn đi theo, bất
quá không dám ra mặt, chỉ là vụng trộm giúp ra chút bạc, cho bọn họ ở khách
sạn dùng.”
“Tới là tốt, việc này ngươi không cần phải để ý đến, ngươi đi một chuyến
huyện Sơn Dương, giúp ta đem phong thư này đưa cho bà vú của tứ đường
tỷ, nhờ nàng chuyển giao cho tứ đường tỷ.”
Lý Khánh gật đầu, nhận thư bước đi.
Sau đó, Hoàng Nguyên ra trên đường kêu một chiếc xe ngựa, một mạch đi
tới phụ cận đảo Giang Tâm mới xuống xe.
Đảo Giang Tâm do một nhánh sông chảy xuôi quẹo vào phía nam hình
thành một đảo ba mặt là nước. Có người trên đảo xây sửa đình hiên hòn giả
sơn, kề bên bờ sông là hàng thủy trúc liên miên. Mỗi mùa xuân hạ, cây cỏ
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trên đảo xanh tươi, chim bay lượn, phồn hoa như gấm, hấp dẫn rất nhiều
người đến ngắm cảnh.
Lúc Hoàng Nguyên mới tới phủ thành thường cùng Trần Thanh Đại tới
nơi này chơi.
Sau này, hắn vào thư viện ở nên ít đến đây. Muốn đến, cũng là đi chung
với bạn cùng trường đến. Về phần Trần Thanh Đại, mỗi lần tìm, hắn đều từ
chối với một đống cớ, cực chẳng đã không từ chối được mới cùng nàng đến
một lần.
Lúc này là sau giờ ngọ, hắn xuyên qua những rặng liễu, vòng qua những
khóm hoa và cây cảnh phồn thịnh, đi đến nơi vắng vẻ phía đông.
Dần dần người ít đi, tạp âm cũng không có, trước mắt xuất hiện một mảnh
rừng trúc, râm mát, xanh biếc, hơi nước trong gió thoang thoảng hương trúc,
lá trúc dào dạt, nội tâm nhất thời thanh tĩnh.
Đi qua một họn giả sơn, hắn liền nhìn thấy Trần Thanh Đại ngồi trước bàn
đá, khuỷu tay chống trên mặt bàn, bàn tay nâng cái cằm tinh xảo buông mi
xuất thần. Bộ quần áo mỏng màu hồng phấn bọc lấy thân hình mảnh mai,
càng lộ vẻ gầy yếu; Trên tóc cài một cây châu bạch ngọc, cài thêm hai đóa
nguyệt quế hồng nhạt, cả người trang điểm thêm sắc màu ấm cho rừng trúc
xanh biếc lạnh lẽo.
Vân Phương đứng sau lưng nàng cách hơn ba thước.
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Chương 234
Hồng Uyên Cò Trắng, Nơi Nào Không Song Phi

 

N

ghe tiếng động, Thanh Đại và Vân Phương đồng thời ngẩng đầu,

đồng loạt mừng rỡ.
Trần Thanh Đại bỗng nhiên đứng lên kêu: “Biểu ca!”
Hoàng Nguyên mặc áo cổ tròn áo màu lam, đứng yên, thanh nhã như trúc.
Hắn quan sát Trần Thanh Đại một lúc, mới chậm rãi đi qua, cau mày nói:
“Không phải nói ngươi đừng đến, sao vẫn phải tới?” Vừa nói vừa ngồi xuống
ghế đá đối diện nàng.
Vân Phương vội vàng lui ra, đi đến bên ngoài núi đá chờ đợi.
Nơi này, Trần Thanh Đại vừa nhìn thấy Hoàng Nguyên đã sớm nức nở
khóc. Chính là:
Đừng đến rộng cởi lũ Kim Y, phấn tụy yên tiều giảm ngọc cơ, lệ chút chỉ
trừ sam tụ biết. Phán giai kì, một nửa nhi tài cán một nửa nhi thấp.*
* Đại khái là người đừng đến để cởi bỏ áo vàng, không son phấn để ngọc
nhan tiều tuỵ, lệ rơi chỉ có khăn tay biết. Chờ mong mãi, thân chỉ còn một
nửa.
Hoàng Nguyên thấy thiếu nữ đường hoàng bốc đồng của ngày xưa, hình
dung gầy yếu, đa sầu đa cảm, thu buồn xuân thương, trong lòng có chút mềm
lại. Nhưng nhớ tới tình hình đường thẩm buổi sáng, nhớ tới Dương Ngọc
Vinh và Trần phu nhân vu tội hắn, chợt cứng rắn lên.
Hắn lảng tránh vờ đánh giá bốn phía, phong cảnh vẫn như xưa, nhịn
không được thổn thức: nói tới, nơi này có không ít hồi ức tuổi thơ của bọn
họ.
Khi đó, nàng chỉ thích chạy khắp vùng hoa cỏ phồn thịnh, hái hoa bắt
bướm, chơi đùa không nghỉ. Hắn lại ghét bỏ người đông ồn ào, tìm tới nơi
này, nói trúc có nhiều điểm tốt, thích tựa vào trúc đọc sách. Nàng liền thuận
theo hắn.
Đến nhiều lần, hai người đều yêu nơi râm mát thanh tịnh này.
Sau này, nàng cố ý cho người tới đây làm bàn ghế đá, tạo phương tiện
nghỉ tạm.
Nhưng là, dù ra tiền cũng không thể đem bàn ghế đá làm của riêng. Người
khác thấy nơi này có bàn ghế đá, cũng tới nhiều hơn. Bọn họ đành phải thừa
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dịp giữa trưa lúc ít người mới đến, mang theo một ít thức ăn, ở hết một buổi
chiều.
Hắn trước nay không thích ngồi không, không phải đọc sách thì là vẽ
tranh.
Nàng là người mẫu có sẵn, hoặc đứng, hoặc ngồi, hoặc vui đùa truy đuổi,
tư thái khác nhau, 4 mùa bất đồng. Vì để cho hắn vẽ ra hình tượng tốt nhất,
nàng thay đổi biện pháp thay đổi trang phục. Bởi lá trúc xanh là gam màu
lạnh, nàng thường xuyên màu phấn nhạt, tím nhạt, vàng nhạt, tăng thêm chút
điểm sáng cho rừng trúc.
Sau khi lớn lên, Hoàng Nguyên ít đến. Thanh Đại vẫn thường đến.
Mỗi lần tới, nàng đều hy vọng hắn sẽ đột nhiên xuất hiện, cho nàng một
kinh hỉ.
Quả nhiên, hôm nay hắn đột nhiên xuất hiện. Hắn đã nói là không đến
nhưng vẫn đến, có thể thấy được hắn vẫn vướng bận nàng.
Nàng nức nở nói: “Ta chỉ muốn hỏi biểu ca một câu: nếu ta chịu vì ngươi
phụng dưỡng song thân, ngươi có thể tiếp nhận ta, mang ta về nhà hay
không? Hôm kia ngươi giận ta, trách ta chưa hoà nhã với cha mẹ ngươi đúng
hay không?”
Hoàng Nguyên nhìn nàng, nửa ngày không lời gì để nói.
Người biểu muội này, cơm áo không lo, trước nay không hề nghĩ đến cuộc
sống, đến bây giờ mới nghĩ đến điểm này, cũng thật là mệt nàng!
Sao nàng có thể nghĩ đến điểm này?
Chẳng lẽ hôm đó tại Nguyên Mộng Trai nghe Tảm cô nương nói một hồi
rồi tỉnh ngộ ?
Mặc kệ nghĩ như thế nào tới đây, đều không trọng yếu.
Hắn dò xét, yên lặng nhìn vào đáy mắt nàng, khẽ giọng gằn từng chữ: “Ta
đến vì muốn nói cho ngươi biết một sự kiện, cho ngươi hết hy vọng, đừng cố
chấp với ta nữa: mặc kệ ngươi làm như thế nào, ta vĩnh viễn sẽ không tiếp thu
ngươi ——”. Câu nói này là lời thật lòng, lại không phải là lý do chân chính
—— “Bởi vì Hoàng gia và Trần gia, vĩnh viễn không có khả năng kết thân!”
Trần Thanh Đại chấn kinh dựa bàn trừng lớn mắt: “Vì sao?”
Hoàng Nguyên buồn bã cười, nói: “Ta cũng muốn biết, nhưng không có
người nói cho ta biết.”
Trần Thanh Đại khóc nói: “Biểu ca, lúc trước dượng cũng không có cách
nào. Nương ta...”
Hoàng Nguyên cũng không để ý tới nàng, chỉ khẽ giọng mở miệng nói.
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Thấy hắn nói chuyện, Trần Thanh Đại lập tức ngưng khóc, nín thở yên
lặng nghe.
“Không phải là bởi vì chuyện kia. Cũng không phải là bởi vì từ hôn.”
“Đó là bởi vì cái gì?”
“Dương đại gia năm xưa cứu ta, đã nhìn thấy nương ta, nhưng vẫn ôm ta
đi, hại mẫu tử ta chia lìa mười mấy năm.”
Trần Thanh Đại cả kinh kêu lên: “Sẽ không ! Biểu ca, ngươi nghe ai nói?”
Hoàng Nguyên khẽ cười nói: “Có thật hay không, sao ngươi không đi hỏi?
Ngươi thông minh như vậy, việc này sẽ không làm khó được ngươi, chắc
chắn có biện pháp hỏi ra chân tướng.”
Mỗi khi hắn muốn dẫn dụ nàng làm chuyện gì, luôn khen nàng thông
minh trước.
Trần Thanh Đại thấy hắn cười như vậy, đã tin tưởng hơn phân nửa, chưa
tra đã kinh hãi, hỏi: “Ngươi cũng bởi vì cái này mới hận chúng ta? Cho dù là
do Dương dượng làm , ta...”
Hoàng Nguyên lại lắc đầu, thản nhiên nói: “Cũng không phải bởi vì cái
này. Hắn tốt xấu gì đã cứu mạng ta, dù ta chướng mắt hắn, cũng không thể
ghi hận hắn, việc này hai bên triệt tiêu.”
Trần Thanh Đại nghi ngờ hỏi: “Vậy rốt cuộc là vì sao?”
Hoàng Nguyên bỗng nhiên trầm mặt nói: “Là dượng tốt của ngươi, còn có
mẹ ruột ngươi, một lòng tính kế, ta có cách nào. Trước hại mẹ con ta cốt nhục
chia lìa, tự cho mình là ân nhân. Rồi sợ ta liên lụy, cùng ta đoạn tuyệt quan
hệ, ngược lại trách ta vô tình vô nghĩa. Hoàng gia ta còn bồi thường 3000
lượng bạc nữa. Nói cái gì con nuôi, ta còn không bằng nô tài Dương gia. Nô
tài làm tốt, còn có cơ hội dùng mấy chục lượng bạc chuộc thân. Không tính
trước kia ta đưa về nhà hơn tám ngàn lượng bạc, Hoàng gia dùng ba ngàn
lượng bạc vì ta chuộc thân, cuối cùng ta vẫn mang danh vong ân phụ nghĩa,
ngươi nói có phải ta không bằng nô tài hay không?”
Trần Thanh Đại á khẩu không trả lời được.
“Ba ngàn lượng đó! Ta chưa từng dùng ba ngàn lượng Dương gia. Ở phủ
thành, Dương gia ít cho ta tiền, mẹ ngươi lại như vậy, ta cũng không thể xin
nàng, cho nên ta chỉ có thể tự mình học kiếm tiền. Ngươi chỉ ta bản lĩnh kiếm
tiền ở đâu đi?”
Trần Thanh Đại nhịn không được khóc.
Nàng thật không biết việc này!
“Ba ngàn lượng đối với Trần gia, Dương gia mà nói, không là cái gì,
nhưng đối với Hoàng gia mà nói, gần như là táng gia bại sản. Ngươi có biết
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tỷ tỷ ta các nàng làm thế nào kiếm bạc không? Các nàng lên đỉnh núi cao nhất
hái trà, sau đó từng chút sao ra, lại nhờ người bán.”
“Điều này cũng thôi, ân cứu mạng dũng tuyền tướng báo. Nhưng là, ta tri
ân kết quả nhận lại kẻ thù, đi khắp nơi nói ta vong ân phụ nghĩa không tính,
còn lên nha môn vu hãm ta. Dương gia biểu tỷ phu của ngươi, biểu ca của ta,
bây giờ hợp với dượng ngươi và nương ngươi, chẳng những muốn ép tỷ tỷ ta
làm thiếp, còn muốn ta chết nữa! Ngươi còn muốn gả cho ta?”
Lời Hoàng Nguyên nói như một thanh kiếm sắc đâm vào tim Trần Thanh
Đại.
Nàng nhìn hắn, chưa bao giờ tuyệt vọng như lúc này. Ngày đó nhảy sông,
cũng chỉ làm mang một mối hận tình, cảm thấy hắn vô tình bỏ rơi mình, ai
ngờ lại là như vậy.
Hoàng Nguyên đứng lên, hai tay chống trên bàn đá nhìn xuống nàng, nhẹ
giọng nói: “Đừng đi tìm ta. Đời này kiếp này, vĩnh viễn chúng ta không có
khả năng ở chung! Tốt xấu gì cũng từng là huynh muội, sắp chia tay ta có lời
muốn tặng ngươi.”
Trần Thanh Đại cố gắng nuốt lệ nhìn hắn, sợ không chuyên tâm, hắn sẽ bỏ
đi.
“Hôm đó tại Nguyên Mộng Trai, ta vô tình tổn thương ngươi. Nương ta
sinh ta ở trên núi, lại làm mất, nóng ruột nóng gan mười mấy năm, phận làm
con, dĩ nhiên tận lực phụng dưỡng. Ngươi từ nhỏ cẩm y ngọc thực, không
biết dân chúng sinh hoạt gian nan, mẹ ngươi lại nuông chiều ngươi, tuy ta
dạy ngươi thi thư tranh chữ, lại không để mắt đến chuyện chỉ bảo đức hạnh,
nên ngày đó ngươi làm ra chuyện tổn hại nhân luân, bị người nhạo báng.”
Hắn hít sâu một hơi, nghiêm túc nhìn chằm chằm thiếu nữ, “Hôm nay, ta liền
nói cho ngươi biết: một người, vô luận hắn có bao nhiêu tài hoa, nếu phẩm
hạnh thấp kém, bất hiếu bất nghĩa, cuối cùng cũng là hạ lưu, bị người khinh
bỉ. Ngươi trăm ngàn lần phải nhớ kỹ !”
Trần Thanh Đại vô lực gật đầu, nước mắt rốt cuộc lăn dài xuống má.
Hoàng Nguyên cảm thấy mềm nhũn, thả mềm thanh âm nói: “Ngươi cũng
không nhỏ, không thể làm việc tùy hứng giống như trước nữa. Cũng không
cần học mẹ ngươi, động một cái thích tính kế người khác. Người thông minh
trong thiên hạ còn rất nhiều. Tính kế nhiều sẽ có một ngày nhận lại ác quả.
Cạn lời như thế, ngươi tự giải quyết cho tốt đi!”
Nói xong, không quay đầu lại, bước đi.
Trần Thanh Đại không gọi hắn lại, mà là sững sờ nhìn bóng lưng hắn biến
mất sau hòn giả sơn. Rừng trúc kế bên trong nháy mắt yên lặng lại, tâm nàng
cũng tĩnh mịch.
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Xuyên qua rừng trúc, nàng nhìn thấy những loài chim sống trên nước bên
bờ sông.
Hồng uyên cò trắng, nơi nào không song phi! (= uyên ương hay cò trắng,
ở đâu mà không có đôi)
Chỉ có nàng cô đơn chiếc bóng.
Chuyến đi này, tương lai ai dạy nàng thi thư tranh chữ?
Ai giống như hôm nay, dạy nàng làm người làm việc?
Ai sẽ bất chấp mà cười nàng?
Cũng không biết ngồi trơ bao lâu, Vân Phương cũng không tới gọi nàng.
Thấy mặt trời ngã về tây, nàng mới đi tới, nhỏ giọng kêu: “Cô nương! Ta
trở về đi.”
Nước mắt trên mặt Trần Thanh Đại đã khô tạo thành những vệt dài, đờ
đẫn nói: “Trở về đi.” Nói xong đứng lên.
Xoay người, thần trí trở về, khôi phục kiêu ngạo và quật cường.
“Nhất định phải điều tra rõ có phải năm xưa dượng có cố ý ôm đi biểu ca
hay không.” Nàng vừa đi vừa nghĩ, “Việc này phải tìm người bên cạnh dượng
hỏi, biết rõ nhất chính là Dương quản gia. Nếu không nữa thì tìm người bên
cạnh dì hỏi, nhưng không bằng hỏi Dương quản gia. Hỏi Dương quản gia thì
phải tìm Tiểu Lục. Cũng phải hỏi nương, vì sao giúp Diêu Kim Quý đối phó
biểu ca.”
Nàng một đường suy nghĩ biện pháp, trở về Trần trạch.
Suy nghĩ đủ loại thủ đoạn, cuối cùng không dùng được, cuối cùng nàng
không cần tốn sức lại biết chân tướng: Lúc nàng đi tìm nương, thấy Hồ ma
ma ngồi ngủ gà ngủ gật trên tháp ở gian ngoài. Không kinh động bà, nàng
trực tiếp đi vào . Chuyến đi này, nàng nghe được điều mình muốn biết.
“Tiểu súc sinh kia lần này không trở mình được, ép buộc thêm cũng vô
dụng.”
“Ngươi hả giận rồi. Dù sao hắn từng là con nuôi của ngươi, ngươi cứ hận
hắn như vậy sao? Hắn kiếm cho ngươi không ít bạc đâu. Không thể so với ta,
hắn dám ghét bỏ Thanh Đại.”
“Cái gì con nuôi, bất quá là cái hạ lưu dã loại! Ta cứu mạng hắn, còn dám
cùng ta bày mặt mũi. Hừ!”
“Yêu, ngươi cứu mạng hắn? Sao ta nghe nói ngươi rõ ràng nhìn thấy phụ
nhân kia hôn mê ở một bên, còn ôm con người ta đi?”
“Ngươi nghe ai nói? Quản ai nói, vậy thì thế nào? Ta từ miệng sói cứu
hắn, hắn chính là nô tài của ta, đời này nên nghe ta sai sử. Vì sao ta phải trả
con cho nàng?”
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“Nói rất đúng, nói rất đúng! Thật không hổ là Dương đại gia! Ái dồ ——
“
Người nói chuyện chính là Dương Ngọc Vinh và Trần phu nhân.
Thanh Đại nghe được nổi giận, lập tức muốn đi vào chất vấn.
Ai ngờ đẩy cửa lại đẩy không ra, cửa khoá từ bên trong.
Nàng nghi ngờ, lại nghe thấy tiếng cười nói của 2 người bên trong không
bình thường, ý tứ trêu đùa hết sức rõ ràng, thập phần khinh cuồng không chịu
nổi, nàng càng hoài nghi.
Nàng nhẹ bước đến bên cửa sổ, đục lỗ giấy cửa sổ, nhìn vào.
Nương nàng không một mảnh vải trên thân đang cưỡi trên người dượng
nàng ...
Đầu óc lãng mạn đầy tài tử giai nhân, tình theo thơ hoạ của Trần Thanh
Đại như bị trời đánh, xấu hổ và giận dữ xoay người bỏ chạy.
Chạy ngang qua gian ngoài, Hồ ma ma bị tiếng bước chân bừng tỉnh, thấy
cô nương vội vàng chạy tới, cả kinh hồn phi phách tán, vỗ tay một cái, lải
nhải nhắc: “Tổ tông Bồ Tát, không phát hiện ra! Cô nương cái gì cũng không
phát hiện!”
Lải nhải nhắc đi nhắc lại mấy lần, tâm mới định xuống.
Nàng ngẫm lại cũng không sợ, dù cô nương biết chuyện phu nhân thì có
thể thế nào? Đây chính là mẹ ruột nàng, nàng còn có thể nói cho người ngoài
sao? Vì thế làm bộ như cái gì cũng không biết, như thể Trần Thanh Đại chưa
từng tới.
Trần Thanh Đại một đường chạy vội, Vân Phương ở phía sau liên tục kêu
“Cô nương” cũng không ngừng. Đợi trở lại phòng của mình, ngồi trên mép
giường, cả người còn run rẩy. Rồi cầm cự không nổi, ngã xuống giường,
dùng tấm khăn che mặt nức nở.
“Các ngươi không cho ta dễ chịu, ta cũng không cho các ngươi thoải
mái!”
Nhớ tới Hoàng Nguyên kiên quyết rời đi, nàng khóc ruột gan đứt từng
khúc, đau đớn phát lời thề.
Nói Hoàng Nguyên, trở lại khách sạn Phúc Tường, gặp Diêu Kim Quý và
Hoàng Chiêu Đệ ở trước cửa, nói là muốn cầu kiến Hoàng lão cha, Phùng
Trường Thuận và Hoàng Tiểu Bảo đều cản lại, nói lão cha không gặp bọn họ.
Hắn liền đi qua cười hỏi: “Sao hôm nay không quỳ?”
Hoàng Chiêu Đệ nghe xong sợ tới mức trốn phía sau Diêu Kim Quý.
Diêu Kim Quý cười lạnh nói: “Biểu đệ, nương ta muốn gặp ông ngoại, các
ngươi dám cản?”
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H

oàng Nguyên nói: “Sao không cho gặp. Nhưng đại cô và ngươi ngỗ

nghịch, gia gia tức giận ngay trên công đường mắng ngươi súc sinh, còn té
xỉu. Ngươi vừa tới là có lời muốn nói với gia gia, chẳng lẽ không nên quỳ
xuống nhận sai trước? Hay là ngươi căn bản lừa gia gia, lừa gạt hắn già cả?”
Diêu Kim Quý cả giận nói: “Rõ ràng là hành động của ngươi làm ông
ngoại té xỉu.”
Hắn mới không ngốc đến nhận sai đâu.
Hoàng Nguyên không nói hai lời, xoay người đi vào.
Một lát sau tự mình cõng Hoàng lão cha đi ra.
Hoàng lão cha cũng không nghe Hoàng Chiêu Đệ và Diêu Kim Quý khóc
kể an ủi, cũng không thèm nhìn bọn hắn mang quà đến, chỉ quát: “Quỳ
xuống!”
Diêu Kim Quý vội vàng nói: “Ông ngoại...”
Hoàng lão cha cất cao giọng nói: “Quỳ xuống! Nha đầu chết tiệt kia dám
không quỳ xuống?”
Hoàng Chiêu Đệ thấy cha tức giận, đầu gối mềm nhũn, liền quỳ xuống
bên đường.
Hoàng lão cha liền đưa ánh mắt chuyển hướng Diêu Kim Quý, “Tiểu súc
sinh còn không quỳ?”
Một hồi công phu, rất nhiều người sớm vây quanh cửa khách sạn Phúc
Tường. Trước mắt bao người, Diêu Kim Quý đành phải quỳ xuống trước ông
ngoại, bằng không chẳng lẽ trước mặt mọi người thừa nhận lúc trước mình
lừa lão nhân gia.
Hoàng lão cha thấy thế mới vừa lòng, lại ra lệnh Hoàng Nguyên cõng
mình đi vào.
Sau khi trở vào, Hoàng Nguyên đặt gia gia lên giường, trịnh trọng đối với
hắn nói: “Tôn nhi biết gia gia muốn hỏi cái gì, ta cũng không có gì để nói,
điều nên nói tiểu dượng và Tiểu Bảo ca ca đều nói. Gia gia là trưởng bối,
muốn làm sao thì làm vậy đi, ta sẽ không trách gia gia. Về phần vụ án này,
nên thế nào thì thế đó. Nếu thua, ta sẽ thay cha nhận tội, một mình ta đi lưu
đày. Hoàng gia coi như không nhận người cháu này, cứ sống như trước đây.”
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Một mặt nói khẽ nói với Đỗ Quyên: “Hầu hạ gia gia cho tốt, ta đi làm
công việc.”
Nói xong không đợi nàng trả lời, đi ra cửa phòng.
Đỗ Quyên thở dài, tiến lên đỡ lão gia tử nằm xuống.
Hoàng lão cha kéo tay nàng lại, nhìn chằm chằm nàng hỏi: “Vì sao ngươi
không chịu gả cho Kim Quý? Hắn đã làm quan, ngươi gả cho hắn có cái gì
không tốt? Ngươi gả cho hắn, hắn sẽ không trách Nguyên Nhi và cha ngươi
...”
Đỗ Quyên chua chát: đúng a, hết thảy đều là nàng sai!
Là nàng phiền hà Hoàng gia!
Nhưng với tính tình của nàng, tuyệt sẽ không làm như vậy.
Nàng sẽ không đem lỗi của ác nhân quơ hết vào mình đâu.
Nếu tính như vậy, chẳng lẽ nàng phải trách Hoàng gia nuôi Hoàng Chiêu
Đệ, dạy dỗ Diêu Kim Quý như vậy, hại nàng không xui xẻo?
Nàng cũng không phản ứng kịch liệt như khi còn nhỏ, mà là dùng giọng
điệu nhàn nhạt giống như Hoàng Nguyên, nói: “Không sợ gia gia giận, Diêu
Kim Quý thân là người đọc sách, năm ấy lại ngủ trên giường tỷ muội chúng
ta, ta đã biết hắn không phải thứ tốt gì. Quả nhiên, hắn làm quan càng không
phải là người: rõ ràng đã định thân, còn cường chiếm biểu muội làm thiếp,
còn vì việc này đem đại cậu và biểu đệ cáo thượng công đường. Nếu gia gia
cảm thấy hắn đúng, cảm thấy hắn tốt, ta cũng không trách. Đợi lên công
đường lần nữa, gia gia tự mình nói ra suy nghĩ của mình đi. Ta vẫn là câu nói
kia: gia gia coi như không có đứa cháu gái này, coi như năm 2 tuổi ta đã chết,
nếu không nữa thì năm tuổi chết đi.”
Như không có chuyện gì xảy ra, nàng nói xong, đỡ lão nhân nhẹ nhàng
nằm xuống, buông màn đi ra ngoài.
Trong màn, Hoàng lão cha tức giận nghĩ, đây rốt cuộc làm sao, mỗi một
người đều buộc hắn, một đứa nói coi như không nhận về người cháu này, một
đứa nói coi như không nuôi cháu gái này...
Kim Quý thật sự không tốt?
Không tốt có thể thi đậu Tiến sĩ sao?
Hắn làm sai rồi sao?
Đỗ Quyên ra khỏi phòng Hoàng lão cha, gặp Hoàng Ly, liền phân phó
nàng ở lại đây trong nom gia gia, để ý hắn muốn ăn uống gì, sau đó nàng đi
tới phòng Hoàng Nguyên.
Đi tới cửa, lại nghe thấy bên trong truyền ra tiếng nói chuyện:
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“... Nếu là chúng ta đáp ứng mối hôn sự này, có phải sẽ vô sự hay
không?”
“Nương, sao ngươi có thể nói như vậy?”
“Nương... Nương cũng không có biện pháp. Nếu ngươi và cha ngươi đều
bị lưu đày, ta làm sao đây? Nương không có ngươi sẽ không sống nổi.”
“Trước đây nương không có ta, không phải đều sống tốt sao? Nương nói
lời này, để Đỗ Quyên nghe được sẽ rất thương tâm!”
“Nương không có cách nào nha! Vì mối hôn sự này, náo loạn một trận lại
một trận. Lúc trước vẫn chỉ ở trong thôn nháo, nương có thể che chở thì che
chở. Nay nháo đến nha môn, nương chỉ là một phụ nữ không kiến thức, muốn
che cũng không che được. Nếu ngươi và cha ngươi đều bị lưu đày, chúng ta
sẽ sụp đổ!”
Phùng Thị nói xong thất thanh khóc rống.
Đỗ Quyên nghe xong ngây người.
Trong nháy mắt, trong lòng nàng đầy nỗi bi thương, tiếp đến liền tự giễu
cười: có gì mà thương tâm? Phùng Thị đối với nàng rất tốt. Chính như chính
nàng nói, nếu nàng có thể che chở, nàng sẽ làm. Để nàng vì một đứa bé nhặt
được mà mất đi chồng và con trai, yêu cầu này quá hà khắc rồi.
Ở thời điểm này, đừng nói là nhặt được, dù là con gái ruột cũng kém con
trai, không có đạo lý vì con gái mà liên luỵ con trai.
Nàng hít sâu một hơi, âm thầm quyết định, làm tính toán vạn nhất.
Đúng lúc này, một bàn tay thò ra cầm lấy tay phải của nàng, kèm theo hơi
thở ấm áp tới gần, cao lớn ấm áp.
Nàng không cần quay đầu, cũng biết là Lâm Xuân tới.
Lâm Xuân ở bên tai nàng nhẹ giọng nói: “Ngươi đừng sợ, không có việc
gì.”
Đỗ Quyên khẽ gật đầu, lại nghiêng tai lắng nghe thanh âm bên trong
phòng, nàng rất muốn biết Hoàng Nguyên nói như thế nào.
Trong phòng, Hoàng Nguyên cố nén cảm giác khác thường, một mặt an ủi
Phùng thị, một mặt nhìn chằm chằm nàng hỏi: “Nương, có phải là có chuyện
gì gạt chúng ta hay không?”
Chỉ có không phải ruột thịt, mới có thể bỏ được.
Tựa như Dương gia đối với hắn vậy.
Phùng Thị kinh hoảng nói: “Không có! Nương chỉ là sốt ruột. Nương có
thể không nóng nảy sao!”
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Hoàng Nguyên càng thêm hoài nghi nhưng không biết hỏi tới thế nào,
không biết bắt đầu ra sao.
Cuối cùng, hắn không thể làm gì khác hơn, nói: “Nương nói lời này cũng
vô dụng, dù chúng ta đáp ứng việc hôn nhân, Diêu Kim Quý cũng sẽ không
buông tha ta và cha hắn sợ tương lai ta trả thù hắn. Nương, ngươi cũng đừng
hồ đồ như gia gia. Ta nói cho ngươi biết, Diêu Kim Quý chính là lang sói.
Nếu hắn tốt, năm xưa bị tỷ tỷ mắng một trận mà đậu Tiến sĩ, có thể định thân
còn làm ra chuyện lừa hôn này sao? Có thể bởi vì chúng ta không đáp ứng
việc hôn nhân nên chạy đi nha môn cáo cha sao? Đó chính là tiểu nhân!
Nương yên tâm, nhi tử sẽ không tha cho hắn !”
Phùng Thị nghe như vậy, trong tuyệt vọng nảy sinh ác độc, nói: “Nếu thật
ngươi và cha ngươi bị lưu đày, nửa đời sau của lão nương sẽ dây dưa hắn,
không cho hắn yên!”
Hoàng Nguyên cười nói: “Không cần nương bận tâm, không phải còn có
con sao! Nương cho rằng sẽ hắn thắng? Hừ, ai thua ai thắng còn chưa nhất
định đâu!”
Phùng Thị thấy nhi tử không lớn, lại trầm ổn kiên định như vậy, trong
lòng kiên định rất nhiều.
Hai mẹ con lại nói vài câu, Phùng Thị đi ra.
“Đỗ Quyên!” Nàng vừa ra tới đã nhìn thấy Đỗ Quyên và Lâm Xuân đứng
ở bên ngoài, cả kinh lùi lại một bước, thiếu chút nữa bị vấp cửa té, “Đỗ
Quyên. Nương... Nương không phải cố ý nói. Nương chỉ là...”
Đỗ Quyên cười nói: “Nương đừng nói như vậy. Mấy năm nay ta gây
không ít phiền toái cho Hoàng gia. Nương đối với ta tốt, ta đều nhớ. Lần này
nháo lớn chút, đừng nói nương, trong lòng ta cũng bất an.”
Phùng Thị nghe xong lời của nàng, kinh hoảng nghi ngờ bất định: nghe
khẩu khí của nàng sao giống như biết mình không phải là người Hoàng gia
vậy chứ?
Hoàng Nguyên nghe thanh âm Đỗ Quyên, bước nhanh đi ra nói: “Nương
lo lắng quá nên nói sảng thôi. Ta đã khuyên nàng. Vào đi, các ngươi vào nghe
ta nói.”
Đưa Đỗ Quyên và Lâm Xuân vào phòng.
Lúc này Phùng Thị mới thở phào nhẹ nhõm, trong lòng lại có chút khổ sở.
Nàng luôn coi Đỗ Quyên như ruột thịt. Hôm nay nghe nói chuyện ở công
đường, sợ hãi không biết như thế nào cho phải, mới lại đây hỏi Hoàng
Nguyên. Ai ngờ bị Đỗ Quyên nghe được. Sau này nàng có thể thân cận nàng
hay không?
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Lo lắng nghĩ, nhất thời do chuyện thưa kiện nên không có tâm tình lo lắng
Đỗ Quyên, chỉ nghĩ tới chồng và con trai.
Lại nói bên này, Hoàng Nguyên thấy Đỗ Quyên và Lâm Xuân tay cầm
tay, đi vào phòng ngồi xuống mới buông ra, không khỏi nhíu mi. Nhất là hai
người rất tự nhiên, trong lòng hắn thật không phải tư vị.
Bởi Đỗ Quyên hỏi tới vụ án, hắn nhân tiện nói: “Ta đã phái người đưa thư
cho tứ đường tỷ Dương gia, chính là người định thân với Diêu Kim Quý. Ta
ở trong thư nói cho nàng biết, nói nếu vụ án này thua, không thể lui thân, ta
nhất định giúp ngươi tranh thủ vị trí chính thê. Ta là một tú tài, tương lai
cũng sẽ khoa cử nhập quan, thế nào cũng sẽ không để tỷ tỷ mình làm tiểu
thiếp người ta. Huống hồ Diêu Kim Quý là biểu Huynh của chúng ta. Trừ phi
Diêu Kim Quý giải trừ hôn ước này, vậy Hoàng gia ta cầu còn không được.”
Đỗ Quyên nghe xong trừng lớn mắt, nghe Lâm Xuân cười, mới cười rộ
theo.
“Ngươi cảm thấy đường tỷ ngươi sẽ nháo sao?”
“Không cần nàng nháo, Dương gia nhị thúc nhị thẩm tự nhiên sẽ nháo!”
“Ngươi thật là nghĩ hay. Còn gì nữa không?”
“Còn có... chủ bộ huyện Sơn Dương chỗ đó...”
Hoàng Nguyên đem an bài của mình nói cho nàng và Lâm Xuân, bao gồm
để Lâm Xuân đi tìm Triệu Ngự sử. Tuy không biết kết quả ra sao, nhưng hắn
có vẻ tính toán kỹ càng, làm như Diêu Kim Quý nhất định phải thua kiện, để
cho Đỗ Quyên yên tâm.
Đỗ Quyên quả nhiên tin, bực bội trong lòng đi hết sạch, cười tủm tỉm nhìn
Hoàng Nguyên nói: “Các ngươi là người đọc sách, trong đầu nhiều cong
quẹo.” Chuyển hướng Lâm Xuân nói, “Mau học một chút đi.”
Bề ngoài là châm biếm nhưng là nói thật, khẩu khí hết sức tự hào.
Lâm Xuân nhìn thật sâu về phía Hoàng Nguyên, gật đầu nói: “Thụ giáo.”
Hoàng Nguyên cười nói: “Thụ giáo cái gì? Các ngươi không hiểu biết nội
tình, mới không thể nghĩ ra mấy chuyện đó. Ta hiểu tình hình Dương gia,
Trần gia, huyện Sơn Dương và phủ thành, có cách ứng phó chẳng có gì lạ.”
Đỗ Quyên phất tay nói: “Không! Nên suy nghĩ nhiều phương diện. Lần
trước ngươi vì biện hộ cho chúng ta còn bận hết mấy ngày mấy đêm. Lần này
chỉ nghĩ làm sao đối chất với Diêu Kim Quý trên công đường, sẽ không nói
bóng nói gió, vây Nguỵ cứu Triệu, dương đông kích tây, từng cái đánh tan,
phạm vi suy tính quá hẹp. Chủ yếu là hắn mới làm quan mấy tháng, ta luôn
cho rằng sẽ không có chuyện gì. Nghe ngươi nói như vậy, người như hắn
luôn để lại sơ hở, là ta và Lâm Xuân kinh nghiệm không đủ.”
Nàng vừa nói, Lâm Xuân một bên gật đầu.
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Chờ nàng nói xong, Lâm Xuân hỏi Hoàng Nguyên: “Thì ra là biểu muội
của ngươi, ngươi không thể nghĩ ra biện pháp từ trên người nàng? Không
phải nàng đến tìm ngươi nháo sao, ngươi đi nói với nàng là do nương nàng và
Dương đại gia làm chuyện tốt, dùng mỹ nam kế khơi mào lửa giận của
nàng...”
Lời còn chưa dứt, Đỗ Quyên đã vỗ tay bảo hay.
Hoàng Nguyên kịch liệt ho khan.
Đúng lúc này, Lâm Đại Mãnh ở bên ngoài gọi Lâm Xuân, hắn vội vàng
đứng dậy đi ra ngoài.
Nơi này, Hoàng Nguyên lại cùng Đỗ Quyên nói một hồi, sau đó trầm mặc
lại.
Hình như rất nghiêm túc suy tư chuyện gì, nghĩ xong trịnh trọng đối với
Đỗ Quyên nói: “Ta nhớ rõ ngươi nói qua, không muốn gả cho Lâm Xuân.
Năm xưa trưởng bối hai nhà định ra hôn ước miệng cũng không tính toán gì
hết, có phải không?”
Đỗ Quyên gật đầu nói: “Làm sao?”
Hoàng Nguyên nghiêm mặt nói: “Làm sao, vừa rồi ngươi còn nắm tay
hắn? Nam nữ thụ thụ bất thân ngươi không biết sao?”
Đỗ Quyên im lặng.
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