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Phần 3
Chương 11
Buổi Sáng Của Huyện Lệnh Phu Nhân

M

ột đêm này, Tống Tiểu Hoa ngủ một giấc an ổn ngọt ngào nhất kể từ

lúc xuyên qua đến nay.
Ngày thứ hai, trời mới vừa tờ mờ sáng, Tống Tiểu Hoa rời giường thật sớm.
Do trong lòng tưởng nhớ chó nhỏ, với lại gần đây ngủ được đủ giấc, đoán
chừng buổi tối nhiều nhất là tám giờ liền tắt đèn đi ngủ, căn bản là buổi sáng có
thể ngủ thẳng đến gần chín giờ.
Ngụy trang là do dưỡng bệnh, nàng cuối cùng cũng loại bỏ được việc ‘thức
dậy sớm hơn gà, ngủ còn muộn hơn chó’ do phải đi làm mà thiếu ngủ ở kiếp
trước bổ túc lại hết.
Mở cửa phòng, hít sâu, không khí nồng đậm độ tinh khiết làm cho tinh thần
thật sảng khoái.
Thật ra thì, không có TV không có internet không có tạp chí không có các
loại Ngũ Quang Thập Sắc đẹp mắt giải trí, như vậy cũng không khổ sở.
Bởi vì đơn giản, cho nên dễ dàng thỏa mãn.
Thời tiết hôm nay thật là tốt và có một chuyện tốt diễn ra, Tống Tiểu Hoa
nàng sẽ chính thức bắt đầu cuộc sống hạnh phúc của một Huyện lệnh phu nhân
Đại Tống à!
Chuyện đầu tiên là phải rời giường, theo thường lệ tự mình đi phòng bếp lấy
nước rửa mặt.
Mặc dù Tống Tiểu Hoa không có dũng khí tắm nước lạnh, nhưng lại có thói
quen dùng nước lạnh rửa mặt, vì nó có lợi cho khuôn mặt!
Còn điều tương đối sầu não là việc đánh răng, nàng sau này mới biết được
thì ra Tống Triều đã có bàn chải đánh răng kem đánh răng xà phòng thậm chí
còn có cả xà bông thơm, chỉ là kem đánh răng có vị rất kỳ quái, bàn chải đánh
răng lại càng thêm quỷ dị là dùng lông đuôi ngựa hoặc là lông đuôi heo làm
nên, không bàn về việc dùng có thoải mái hay không, chỉ là vừa nghĩ một chút
mà đã cảm thấy buồn nôn.
Cho nên, Tống Tiểu Hoa lựa chọn dùng chính đầu ngón tay của mình thay
thế bàn chải đánh răng. Mặt khác, nàng nhớ lá trà có công hiệu làm sạch hàm
răng, cho nên sớm hay muộn gì cũng nhai một miếng, làm như vậy thì có thể vệ
sinh khoang miệng rồi.
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Rửa mặt rồi trực tiếp lau khô là xong, nước a sương a cao đều không cần bôi.
Không có ô nhiễm, điều kiện khí hậu tốt, cũng không còn lộn xộn lung tung vấn
đề về da, hơn nữa vốn là thời thanh xuân, không cần bất kỳ bảo dưỡng nào.
Chỉ là, Tống Tiểu Hoa vẫn muốn bảo dưỡng da gần như bằng con nít, huống
chi hiện tại nàng cần thủ đoạn một chút việc cải thiện điều kiện bên ngoài là cần
thiết, kế tiếp cần phải triển khai kế hoạch tự chế một ít đồ dùng để làm đẹp rồi.
Rửa mặt xong, từ bên hông lấy ra cây lược gỗ tỉ mỉ chải vuốt mái tóc dài đến
eo.
Lúc Tống Tiểu Hoa đi học vẫn là tóc dài phất phới, sau do công tác quá bận
rộn không rảnh xử lý nên mới nhịn đau cắt bỏ, hôm nay lại có cảm giác mất mà
được lại, tự nhiên cẩn thận nâng niu.
Chỉ tiếc là tóc tuy dài nhưng sợi tóc không được lớn, tóc vàng hơi lộ ra khô
héo không ánh sáng trạch còn có chút phân nhánh, nghĩ đến nguyên nhân là do
việc bảo dưỡng bên ngoài và dinh dưỡng bên trong cơ thể còn thiếu.
Tống Tiểu Hoa có lòng tin, không bao lâu là mình có thể làm cho mái tóc
này dài hơn đạt tới trình độ đi quảng cáo dầu gội mà không cần đến công nghệ
tiêu chuẩn gì cả.
Hiện tại nàng vừa có thời gian rảnh rỗi của ‘sâu gạo’ lại có tiền, cũng không
tin là không xử lý được vài sợi tóc này...
Ngay lúc ánh nắng chiếu rọi xuống đầu, đầu cũng chải xong, hít thở không
khí mới mẻ rồi từ từ tản bộ trong sân, Tống Tiểu Hoa toàn tâm toàn ý hưởng thụ
vẻ đẹp mà không phát hiện là sáng sớm đã trôi qua, thậm chí còn không có chú
ý tới của thư phòng đã được mở ra từ bên trong.
Lục Tử Kỳ nắm tay Lục Lăng đứng ở cửa thư phòng, nhìn thần sắc của Tống
Tiểu Hoa đều là vui vẻ thanh thản, đột nhiên có chút buồn bực và hoảng hốt,
trước mắt là một cô gái điềm tĩnh, chính là cô gái hôm qua mỗi ngôn hành cử
chỉ đều khiến người khác dở khóc dở cười và nhức đầu không dứt sao?
Đến tột cùng người nào mới thật sự là nàng, hay là, đều chân chính là nàng
hết? Uổng cho hắn luôn luôn tự nhận mắt sáng như đuốc, sao lại không nhìn
thấu một con nhóc...
“Mẫu thân, chào buổi sáng!”
Lục Lăng giòn giã chào hỏi làm cho Tống Tiểu Hoa lúc này rốt cuộc cũng
chú ý tới hai cha con, cảm thấy kinh ngạc: “Các ngươi đã thức dậy rồi à? Sớm
như vậy! Ta nghĩ các ngươi phải một lát nữa mới dậy!”
“Lăng Nhi mỗi ngày đều dậy lúc giờ Mẹo à!”
“Giờ Mẹo...” Tống Tiểu Hoa không hiểu rõ ràng lắm về đối ứng canh giờ
với thời gian, liền hàm hồ gật đầu một cái: “Chào buổi sáng, chào buổi sáng! Vô
Khuyết đâu?”
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“Ở trong phòng. Phụ thân dẫn con tới thỉnh an mẫu thân, không thể mang
theo nó.”
“Lăng Nhi, vậy bây giờ con còn không mau đi xem nó một chút?” Ở trước
Tống Tiểu Hoa liên tục đặt câu hỏi, Lục Tử Kỳ cúi người vỗ nhẹ đầu nhỏ của
con trai: “Nhỡ nó bò ra ngoài, chui dưới sàn, có thể con tìm không thấy nó!”
“A! Đúng nha!” Lục Lăng nghe xong lời này liền cái gì cũng bất chấp, vội
vội vàng vàng vọt vào phòng ngủ ở Tây Sương.
Lục Tử Kỳ đưa mắt nhìn bóng người nhỏ bé vào cửa an toàn, lúc này mới
yêu thương lắc đầu một cái, ngay sau đó ngược lại đối với Tống Tiểu Hoa như
có điều suy nghĩ cười nhẹ nói: “Chào buổi sáng.”
“Chào buổi sáng.” Tống Tiểu Hoa đưa ánh mắt đánh giá thư phòng sau lưng
hắn một vòng, không nói thêm gì nữa.
“Lăng Nhi mỗi ngày sau khi rời giường, đều đến vấn an mẫu thân của nó.”
Lục Tử Kỳ từ chỗ Lục Lăng biết được nàng bởi vì khoảng thời gian trước thân
thể không được khỏe, nên thức dậy tương đối trễ, đối với chuyện này không hay
biết: “Bài vị mẹ đẻ nó, ta an trí ở thư phòng.”
“À...” Tống Tiểu Hoa đã đoán được, cũng không kinh ngạc lắm, suy nghĩ
một chút, có chút không xác định hỏi một câu: “Vậy... không phải ta cũng đi...
Lạy một cái sao?”
Lục Tử Kỳ cười nhạt, hỏi một đằng, trả lời một nẻo: “Ta muốn Lăng Nhi
mỗi ngày phía trước chào hỏi, là vì để cho nó không quên mẹ đẻ của mình.
Ngươi...”
“Ta hiểu ta hiểu, cần phải làm vậy.”
Tống Tiểu Hoa thấy ý tứ của hắn hình như cũng không muốn cho mình đi
vào, nhất thời trong tim thở phào nhẹ nhõm, vô luận như thế nào, hướng về phía
bài vị người chết mà mình không nhận biết lạy a lạy, rất kỳ cục rất không thoải
mái, tạm thời mau mau rời đi thì tốt hơn: “Ta đi nấu chút nước cho Lăng Nhi
rửa mặt.”
Vừa nói vừa dùng trâm cài tóc tùy tiện vấn tóc lên, bởi vì nhất thời gấp gáp
với lại thủ pháp không thuần thục, làm mấy lần cũng chưa giải quyết xong.
Đang cúi đầu rối ren, chợt thấy tay áo màu trắng thoáng qua trước mắt một
cái, một bàn tay ấm áp cầm lấy trâm cài tóc, sau đó nhẹ nhàng vì nàng, cắm vào
búi tóc.
Ngửa đầu, chỉ thấy mơ hồ cằm phiếm màu xanh của râu, góc cạnh rõ ràng.
Bị ánh sáng bao phủ dung nhan, mang theo một vẻ đẹp lóa mắt, làm cho người
ta không nhìn thấy được biểu tình trên khuôn mặt.
Trong lòng Tống Tiểu Hoa chợt dâng lên một luồng cảm giác khác thường,
trải qua nàng nhanh chóng phán đoán đưa ra kết luận, đây là triệu chứng ‘ngây
ngốc’ điển hình.
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Đối mặt với một nam nhân có thân hình và diện mạo nhu tình tựa như thủy
như vậy, không ‘ngây ngốc’ sao được à?!
Nàng còn chưa kịp giả trang thẹn thùng để phối hợp tăng cường hiệu quả
‘quyến rũ’, Lục Tử Kỳ đã lui về phía sau một bước, nghiêng đầu quan sát nàng,
lại cười nói: “Ta phải đi huyện nha rồi, khoảng buổi trưa mới trở về.”
“Hả? Trời vừa mới sáng, đã bắt đầu làm việc... Ừ... mấy giờ chàng đi làm?”
“Do công vụ nhiều chưa có xử lý nên mấy ngày nay đều đi sớm hơn một
chút”.
“Dầu gì chàng cũng ăn cơm rồi hãy đi!”
“Không sao, ta đến huyện nha ăn cũng được. Nếu nàng thấy buồn bực thì đi
tìm Trương thẩm nói chuyện một chút, cần mua thứ gì thì nàng lấy tiền ở chỗ
hôm qua ta nói với nàng. Sau này tất cả chi phí trong nhà đều do nàng an bài,
không cần thông báo cho ta.”
“Được, không thành vấn đề, chàng hãy yên tâm đi!” Tống Tiểu Hoa vui vẻ
cam đoan, nhìn hắn một chút lại hỏi: “Đúng rồi, tối hôm qua, Vô Khuyết nó có
ngoan không?”
Lục Tử Kỳ khẽ thở dài một cái: “Cũng may, đút nó hai lần nước cơm, ngủ
được an ổn.”
“Chàng tự mình đút hay sao?”
“Chẳng lẽ là Lăng Nhi?”
Tống Tiểu Hoa nhịn cười, nghiêm trang nhón chân lên vỗ vỗ đầu vai hắn:
“Cảm xúc không tệ, tiếp tục giữ vững!”
Cảm xúc là gần như vẻn vẹn một đêm không có cách nào chìm vào giấc ngủ,
lại còn không tệ sao? Vậy thì, giữ vững thôi...
Lục Tử Kỳ vuốt vuốt mi tâm, cười khổ.
Tống Tiểu Hoa lúc này mới chú ý tới vẻ mặt của hắn hình như rất là mệt
mỏi, so sánh giọng nói cùng hôm qua có chút nhỏ, thật sự là bởi vì chó con mà
không có nghỉ ngơi tốt. Hơn nữa hắn ở bên ngoài bôn ba nhiều ngày, vốn là vô
cùng mệt mỏi, sau khi trở lại lại bởi vì mình nhất thời vui mừng một lòng trêu
cợt...
Trong lòng nhất thời dâng lên một trận áy náy, rồi lại không biết nên nói
những gì, nhăn nhó một lát liền thốt lên một câu trong ấn tượng là lão bà thường
nói với lão công nhà mình trước khi ra cửa đi làm: “Đi đường cẩn thận an toàn,
trở về sớm chút”.
Lục Tử Kỳ tuy là cảm thấy giọng điệu như vậy có một chút kỳ quái, chỉ là
khi nghe được cũng thật là uất ức, lập tức cười yếu ớt đáp.
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Xoay người cất bước đi huyện nha làm việc, nhớ lại lúc hắn đứng ở trước
thư phòng ý cười nhẹ nhàng vẫy tay nói lời từ biệt với nàng, không nhịn được
khóe môi nhất câu nhưng trong lòng thì lại không thấy vui.
Tại sao, mới vừa một cái chớp mắt, lại không muốn cho nàng đi gặp chó
nhỏ, hoặc là nói, không muốn cho chó nhỏ nhìn thấy nàng...

Chương 12
Giơ Tay Chém Xuống

P

hạm vi chức trách của một huyện lệnh Tống Triều tương đối rộng, bao

gồm: hộ khẩu thực, chinh thu thuế, điều sai dịch, tu thủy lợi, khuyên dân nuôi
tằm, lãnh binh chính, trừ đạo tặc, mở trường học, nhân trị dân, an lưu vong, giúp
bần dân, xử lý kiện tụng, vân vân. Tập quân chánh, hành chánh, dân chính, tư
pháp, bộ tài chánh. Vừa phối hợp quan hệ trung ương cùng địa phương, ổn định
trật tự trên địa phương, có thể nói quan nhi mặc dù không lớn, chuyện cũng
không thiếu.
Dĩ nhiên, điều này cũng phân cho người nào phù hợp.
Nếu là tham quan hôn quan chỉ lo một mình sung sướng, vậy dĩ nhiên là cả
người được nhàn hạ nơi nơi đều lầm than, nhưng nếu là thanh quan một lòng vì
dân muốn làm một cái gì đó thiết thực, ngày qua ngày dậy sớm loay hoay bận
rộn cùng con quay vậy thì cũng đủ vui sướng rồi.
Lục Tử Kỳ, tuyệt đối là người sau.
Mà thân là ‘con quay’ Huyện lệnh phu nhân Tống Tiểu Hoa, một chút cũng
không thua kém.
Tối hôm qua còn dư lại hơn phân nửa khối điểm tâm, cộng thêm dùng sở
trường nhất làm món cháo, dễ dàng giải quyết vấn đề bữa sáng cho mình và bé
củ cải cùng với Cẩu Cẩu, sau đó bỏ lại bát đũa, vội vàng ra cửa.
Tống Tiểu Hoa ôm Lục Lăng, Lục Lăng ôm Tống Vô Khuyết, một nhóm hai
người một con chó, liều chết một mạch chạy thẳng tới chợ đồ ăn nhỏ lân cận.
Bởi vì là lần thứ hai, Tống Tiểu Hoa đối với chim sẻ tuy nhỏ nhưng ngũ tạng
đều đủ cả, phiên chợ nhỏ cũng coi là có mấy phần quen thuộc, mà ở đó mọi
người đối với nàng đương nhiên cũng không xa lạ.
Sau một phen chào hỏi đầy nhiệt tình khóe miệng co quắp gân mặt cứng
ngắc, rốt cuộc Tống Tiểu Hoa cũng mua xong một rổ rau sống cùng một miếng
nhỏ thịt heo tươi.
Dĩ nhiên, ở thời điểm trả tiền cũng cần phải có kinh nghiệm truyền thống đặc
sắc của Trung Quốc nhìn qua giống như là đánh nhau lại giống như nhún
nhường, cuối cùng ép Tống Tiểu Hoa không thể không mang lão công thanh
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chánh liêm khiết cương trực công chính ra, công bố nếu mình dám không dùng
giá thực mua bán, sau khi trở về ngộ nhỡ bị hắn biết được tất nhiên bị nghiêm
nghị trách cứ, nói xong chân ý thân thiết suýt tí nữa than thở khóc lóc. Mới
khiến những người bán hận không thể tặng không cho nàng bất đắc dĩ thu lại,
vô cùng ngượng ngùng mà quy củ thu tiền.
Dĩ nhiên, nếu như ưu đãi một chút ở trọng lượng, vậy coi như nàng không
thể quản được rồi. Nàng lại không biết cân...
Sau khi về nhà được mấy phút, Hồ đại phu liền vui vẻ lắc lư đến xem bệnh
cho Tống Tiểu Hoa.
Nghe nói người này là đại phu có y thuật cao minh nhất toàn huyện, thậm chí
đều phải tính đến cả Châu Phủ.
Chỉ có điều cảm thấy bộ dạng thật sự là có chút buồn cười, đôi mắt ti hí mũi
to mày đảo chữ bát, hơn nữa hai quai chòm râu dê, hiển nhiên chính là một
khuôn mẫu chuột Mickey.
Nhớ ngày đó, Tống Tiểu Hoa đần độn u mê vừa mở mắt, nhìn thấy trước hết
chính là gương mặt này, cả kinh giật mình cười vui một tiếng, bệnh lập tức tốt
lên ba bốn phần, kết quả là liền thành không có chết...
Cho nên, Tống Tiểu Hoa tuyệt đối có lý do hoài nghi, về mặt y thuật của hắn
có thể được hưởng mỹ dự như vậy, tất nhiên là tướng mạo ban đầu có tác dụng
không ít.
Cười một cái không chỉ có thể trẻ mười năm, nói không chừng còn có thể
tiêu bách bệnh...
Tống Tiểu Hoa vừa cho Hồ đại phu bắt mạch, nàng vừa không cầm được
buồn cười trong tiếng cười rợn cả tóc gáy.
Vị tân hôn phu nhân Lục Đại Nhân này có chút không tầm thường, hắn hành
y hơn mười năm, mặc dù không dám nói là một người tài ba, nhưng dù sao vẫn
có một ít kiến thức cơ bản.
Một ngày kia, rõ ràng thấy tận mắt phu nhân ngã xuống hít vào một hơi
hương tiêu ngọc vẫn, lại không ngờ không tới sau một thời gian lại sống yên
lành, hơn nữa khôi phục cực kỳ nhanh chóng. Không chỉ có như thế, ngay cả
tính tình giống như là thay đổi hoàn toàn.
Hắn xem bệnh khắp nơi cho người ta cũng có thể nói là duyệt người vô số,
vả lại tự nhận có một chút năng lực nhận biết thể trạng.
Hôm trước đó Lục phu nhân tuy là bệnh thể nặng nề, nhưng có thể nhìn ra
được là một vị được nuôi dưỡng ở trong khuê phòng chưa từng đi sai bước
nhầm nửa bước bao giờ, là người mềm mại nhút nhát. Mà hôm sau đó Lục phu
nhân, mặc dù suy nhược mệt mỏi uể oải si ngốc ngơ ngác, nhưng đôi mắt kia
linh động to gan cho thấy đã biến hóa.
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Hai lần đến đây tái khám, càng phát hiện nàng không câu nệ tiểu tiết không
xa cách đòi hỏi lễ nghĩa, hiếm thấy ở nữ nhân tầm thường.
Ngày hôm nay, trầm trọng hơn, chưa tính đến cùng hắn nói chuyện phiếm
nói đùa như là người quen cũ, còn không chút nào kiêng kị trực tiếp nhìn thẳng
vào hắn cười không ngừng.
Nếu không phải tự biết rõ mình có mấy phần sức quyến rũ, chưa biết chừng
sẽ cho là vị phu nhân mới trẻ tuổi này coi trọng bề ngoài xấu xí già nua họm
hẹm của hắn...
Tội lỗi tội lỗi, có thể nào nảy ra loại ý niệm xấu xa không chịu nổi này!
Từng nghe nói, có người sau một cuộc bệnh nặng thì tính tình đại biến, Lục
phu nhân chắc hẳn cũng là loại triệu chứng không thể nghi ngờ này, chỉ không
biết, trở thành như thế có ở trong phạm vi bình thường hay không...
Bệnh của Tống Tiểu Hoa trên căn bản đã tốt được bảy tám phần, chỉ là, theo
nguyên lý Trung y cần tiếp tục uống thêm mấy ngày thuốc để bồi bổ nguyên
khí. Mặc dù nàng vừa nghĩ tới chén thuốc liền muốn chết, nỗi khổ này có thể
khiến người ta lệ rơi như bão tố, chỉ là vì muốn hết bệnh cũng chỉ có thể nhịn.
Vào lúc Hồ đại phu hốt thuốc, nàng thuận tiện yêu cầu thêm đơn thuốc
dưỡng nhan mỹ dung.
Tống Tiểu Hoa đã sớm muốn thử một chút thuốc bổ Trung y bổ là như thế
nào, trước kia một là bởi vì bận rộn, hai là bởi vì ở thế kỷ hai mươi mốt lão tổ
tông truyền lại có rất nhiều vị đã thay đổi, thật không dám đường đột tùy tiện
mạo hiểm nếm thử. Vào lúc này thật không dễ dàng tóm được Lão Trung Y
hàng thật giá thật, sao có thể không lãnh giáo một phen?
Vả lại may mắn Hồ đại phu đã từng xem nhiều sách y học, nếu không, bị
nàng hỏi lộ liễu như vậy, đoán chừng rất có thể sẽ trực tiếp cứng họng. Dù sao ở
chỗ biên cương bần hàn này, cũng không có quy tắc Thế Gia Quý Tộc, dân
chúng bình thường có thể ăn no mặc ấm không sinh bệnh đã là khó có được, ai
lại rảnh rỗi đi trông nom mấy chuyện dưỡng nhan mỹ dung chứ?
Nhưng vị Lục phu nhân này có vẻ cũng chỉ là nữ tử nhà bình thường, sao lại
có loại yêu cầu này...
Nắm hai tờ đơn thuốc cười ha hả, Tống Tiểu Hoa dẫn bé củ cải cùng Cẩu
Cẩu cùng nhau chạy đến hiệu thuốc huyện trên lấy thuốc.
Sau khi trở lại, thấy thời gian còn sớm liền giặt sạch y phục hôm qua. Về
phần y phục của Lục Tử Kỳ toàn thân vải thô dính bùn lầy, liền bị nàng trực tiếp
vứt đi.
Kiện y phục kia không biết bên ngoài dính bao nhiêu vi khuẩn, hơn nữa bẩn
thành như vậy vừa không có máy giặt quần áo, muốn chà xát bằng tay chắc chà
xát đến trăm năm quá, dù sao cũng không phải là vải vóc tốt gì khẳng định
không đáng giá bao nhiêu tiền.
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Nàng vốn có thói quen tiêu tiền như nước không phải là cái người gian khổ
mộc mạc gì, hơn nữa bổng lộc Lục Tử Kỳ để trong cái ngăn kéo nhỏ kia, xác
nhận Tống Triều thi hành chánh sách ‘lương cao nuôi liêm’(1), làm cho nàng rất
hài lòng, cũng thuận tiện xác lập phong cách sống ‘giai cấp trung lưu’ sau này.
Phơi y phục xong đoán chừng sắp mười một giờ rồi, vì vậy xoa tay đi đến
phòng bếp chuẩn bị trổ tài.
Tối hôm qua làm hại Lục Tử Kỳ không ngủ ngon một đêm, điểm tâm cũng
không biết có ăn hay không, vậy thì hãy dùng thức ăn của Tống Tiểu Hoa nàng
đời này... Phải gọi đời trước chứ... Hai đời cộng lại là đệ nhất an ủi đi!
Nhớ kỹ trình tự cùng cách làm ngày hôm qua quan sát, rửa rau, nổi lửa, nấu
cơm, mọi thứ thuận lợi.
Chỉ số thông minh cao thật là không có biện pháp mà không có biện pháp...
Ngâm nga điệu hát dân gian, lấy tấm thớt ra, để thịt lên, giơ con dao lớn sáng
loáng lên, chém xuống không chút do dự, sau đó, tiếng một chú chim nhỏ thê
lương bi thảm kinh hãi bay xa khỏi nhánh cây, chỉ thấy bên cạnh miếng thịt heo
kia, có thêm hạt đậu nhỏ và miếng thịt tươi lớn...
Ghi chú:
1. Quan viên Tống Triều không chỉ có tiền lương cao, triều đình còn phát củi
gạo, dầu muối, tương, giấm, trà, vải dệt, một chút nhu yếu phẩm cần thiết cho
cuộc sống, còn có rất nhiều danh mục hỗn tạp trợ cấp đa dạng khác, cho nên,
cuộc sống gia đình nhân viên công vụ Tống Triều tạm ổn tương đối dễ chịu.

Chương 13
Tranh Đi Cãi Lại Một Trận

T

ối hôm qua Lục Tử Kỳ gần như một đêm không ngủ, dậy sớm không có

khẩu vị gì, sau khi đến nha môn, trực tiếp cuốn vào công việc phức tạp bận rộn,
nước trà cũng không có cơ hội uống một hớp. Đợi đến buổi trưa miễn cưỡng
chấm dứt, đã đói bụng đến mức ngực dán vào lưng có chút hoa mắt.
Vội vã về nhà, vốn tưởng rằng có thức ăn nóng hổi nghênh đón mình, nhưng
không ngờ chỉ có bếp nồi lạnh tanh, dạo qua một vòng trong sân trống không,
ngoại trừ vài y phục treo ở trên dây thừng, nửa bóng ma cũng không nhìn thấy.
Kìm nén ngọn lửa dâng lên ở trong lòng, xắn ống tay áo đang chuẩn bị động
thủ lấy một nửa đồ ăn bỏ vào nồi, liền nghe được một tràng tiếng cười truyền
đến, có nữ tử có hài đồng thỉnh thoảng còn kèm theo hai tiếng chó sủa nho nhỏ.
Ngọn lửa lần nữa dâng lên...
“Oh! Chàng đã về rồi!”
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Tống Tiểu Hoa ôm Lục Lăng, Lục Lăng ôm giỏ, trong giỏ xách để một đống
bao giấy dầu đồ tốt, Tống Vô Khuyết nằm lên đống đồ này, Lục Tử Kỳ vừa đi
ra khỏi phòng bếp thấy tổ hợp quái dị này: “Các ngươi đã đi làm cái gì?”
“Mua cơm trưa nha!”
Tống Tiểu Hoa không nhận thấy được bất mãn trong giọng nói của hắn, để
Lục Lăng xuống, nhận lấy giỏ, hào hứng giơ lên trước mặt của hắn, thấy hắn
nhướng mày lui về phía sau nửa bước, chỉ cho là bởi vì sợ Cẩu Cẩu, nháy mắt
cười trộm một cái, mới để cho Lục Lăng ôm Cẩu Nhi đi: “Chàng xem, ta mua
rất nhiều thức ăn! Thì ra nơi này của các người có đủ loại thức ăn chín, quả thực
là tốt quá! Về sau nếu như lười phải nấu cơm, có thể trực tiếp mua ăn, bớt phiền
toái!” Vừa nói vừa từ trong giỏ xách móc ra một cái bình: “Nhìn đi, ta còn thuận
tiện mua rượu cho chàng, như thế nào, có rượu có đồ ăn cuộc sống rất dễ chịu
phải không?”
Nàng hiến vật quý lại làm cho lửa giận trong lòng Lục Tử Kỳ càng dâng lên
cao.
Vậy mà đi trên đường mua thức ăn làm sẵn, hơn nữa nhìn dáng vẻ sau này
vẫn còn muốn tiếp tục, sao có thể là chuyện một phụ nữ gia đình nên làm?
“Ta không uống rượu.”
“Sao? Không thể nào?” Tống Tiểu Hoa lộ ra vẻ mặt kinh ngạc quá mức:
“Làm quan không uống rượu? Không trách được...”
“Không trách được cái gì?”
“Không trách được bây giờ chàng vẫn còn là một quan Thất Phẩm nho nhỏ!”
Tống Tiểu Hoa vui vẻ xoay người vào phòng bếp, vừa cầm bao thức ăn mở ra
bỏ vào trong chén dĩa, vừa thuận miệng cười nói: “Nhất định là bởi vì chàng
không thể cùng với cấp trên trực tiếp của chàng ăn uống tốt, cho nên mới không
cho chàng thăng quan thôi!”
Nàng chỉ cao hứng nói, hồn nhiên không biết mặt Lục Tử Kỳ lúc này đã sớm
đen như đáy nồi, ngược lại Lục Lăng đứng ở một bên đã nhận ra cha của mình
hình như có chút không thích hợp, sợ hãi kéo kéo ống tay áo của hắn, nói khẽ
như muỗi kêu: “Phụ thân...”
Lục Tử Kỳ cúi đầu nhìn nhìn nhi tử, siết nắm tay, tận lực khiến giọng nói
bình thản như thường: “Nàng tranh thủ giặt sạch bộ quần áo hôm qua, mấy ngày
nữa lúc ta đi Tuần tra trả lại cho người ta.”
Tống Tiểu Hoa nghe vậy ngẩn ra: “Đó không phải là của chàng sao?”
“Không phải. Thật ra là quần áo trên người bị nhánh cây cùng tảng đá làm
rách trong lúc qua sông, cho nên hỏi mượn đồng hương một bộ mặc tạm.”
Lúc ấy vô ý bị cuốn vào dòng nước chảy xiết, nếu không phải mọi người liều
chết hợp lại cứu, nói không chừng Lục Tử Kỳ hắn hài cốt đã không còn, nói
không chừng, đã cùng Đồng Nhi, gặp nhau...
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“À...” Tống Tiểu Hoa thờ ơ đáp một tiếng, tiếp theo sau đó chuyên tâm chẩn
bị thức ăn: “Vậy ngày mai ta lại đi mua bộ y phục mới. Chàng mặc lại cơ thể
thật sự rất bẩn, ta đã ném đi.”
“Ngươi... Lăng Nhi, về phòng trước đi, đợi cơm trưa xong sẽ gọi ngươi.”
Cuối cùng trước khi phát tác Lục Tử Kỳ còn nhớ kiêng kị nhi tử một chút,
đuổi đi khuôn mặt lo lắng không phù hợp số tuổi kia, sau mỗi bước đi cẩn thận
của Lục Lăng, rốt cuộc không thể nhịn được nữa trầm giọng chất vấn nói: “Sao
nàng có thể làm như vậy?”
Tống Tiểu Hoa rốt cuộc cảm giác được khác thường, xoay người nhìn hắn:
“Ta có thể làm gì? Chàng có ý gì?”
“Hoang phí không biết tiết kiệm như vậy!”
“Hoang phí?” Tống Tiểu Hoa mê man quay đầu lại nhìn một bàn đầy mâm
chén dĩa: “Những thứ đồ ăn mua ở ngoài này... Là để ăn, cũng không đắt nha...”
“Nếu như đã mua thức ăn tươi, vì sao còn phải mua những thứ này ăn?
Chẳng phải là lãng phí sao? Huống chi, y phục còn tốt sao có thể bởi vì dơ bẩn
liền vứt bỏ? Trị gia như thế, thật là mới nghe lần đầu!”
Khuôn mặt nghiêm nghị của hắn làm Tống Tiểu Hoa nhất thời phản ứng
không kịp: “Đó là bởi vì...”
Lục Tử Kỳ không kềm nén được một bụng hỏa khí nữa: “Nàng cũng không
phải thiên kim tiểu thư, từ nhỏ đã biết cuộc sống khó khăn. Ta thật sự không
hiểu, làm thế nào lại hình thành thói quen lười biếng hết ăn lại nằm?”
Tống Tiểu Hoa nghĩ đến biến cố đột nhiên xảy ra gân xanh nổi lên: “Ta cũng
chỉ là mua một chút thức ăn ném hai kiện y phục rách rưới mà thôi, liền chọc
cho chàng giận dữ vô lý như vậy! Chàng rõ ràng cố tình bới móc gây khó dễ ta
mà? Ta cho chàng biết, mang tức giận ở bên ngoài về nhà bộc phát, là nam nhân
sao?”
“Nàng... Thô bỉ!”
“Lại còn dám mắng ta? Lòng tốt mà bị coi là lòng lang dạ thú, không ăn thì
đổ đi!”
Tống Tiểu Hoa chợt xoay người lại vung tay lên, quét rơi xuống một nửa đồ
dùng chứa đầy thức ăn, may nhờ nền nhà là bùn đất nên không có vỡ tan tành.
Tuy nhiên đúng lúc nàng đụng phải vết thương bị cắt đứt một miếng thịt lúc
trước, đau đến mức nước mắt lập tức chảy ra ngoài: “Bây giờ ta sẽ đi mua quần
áo thường cho ngươi ngay lập tức, được chưa?”
Nói xong, bị nàng hung hăng xô phải, phản ứng kịch liệt của nàng làm Lục
Tử Kỳ chấn động không biết phản ứng gì, ‘giẫm giẫm giẫm’ vọt vào gian phòng
của mình, cầm tiền của mình, lại ‘giẫm giẫm giẫm’ vọt ra khỏi cửa viện.
Hành động thật nhanh, đồng thời, máu tươi cùng nước mắt đều chảy ra...
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Lục Tử Kỳ đứng tại chỗ sửng sốt một hồi lâu, mới kìm nén bực bội ngồi
xổm người xuống, thu hồi từng món đồ rơi tan tác. Có mấy dụng cụ bị rớt mẻ lỡ
mép, đại đa số đồ ăn bên trên cũng dính đất, mặc dù tốn chút công phu có thể
làm sạch, nhưng cũng phải lãng phí một số.
Thật là, quá đáng...
Từ trên bàn tùy tiện lấy thức ăn chín khác nhau không bị tổn hại, tính toán
cùng Lục Lăng ăn tạm trước, còn đống bừa bãi tạm gác lại sau khi ăn xong sẽ từ
từ dọn dẹp.
Về phần Tống Tiểu Hoa bị tức giận mà đi... Để cho nàng bình tĩnh một chút
cũng tốt.
Đi ra phòng bếp, liền thấy Lục Lăng ôm Cẩu Nhi đáng thương dựa vào cột
hành lang, tưởng là thấy một màn tranh chấp vừa rồi, thầm than trong lòng một
tiếng, giọng nói chậm rãi: “Lăng Nhi, lại đây dùng cơm.”
“À...” Lục Lăng mếu máo cái miệng nhỏ nhắn run rẩy đáp lại, bước từng
bước nhỏ lại, ngửa đầu nhìn Lục Tử Kỳ bộ dạng muốn nói lại thôi.
“Thế nào? Có phải là có chuyện gì muốn nói cùng phụ thân phải không?”
Lục Tử Kỳ cúi người xuống sờ sờ tóc của hắn: “Mẫu thân nàng... Tạm thời có
chuyện đi ra ngoài một chuyến, rất nhanh sẽ trở lại. Chúng ta ăn trước, có được
hay không?”
Không đề cập tới hai chữ ‘mẫu thân’ cũng được, nhắc tới lập tức giống như
đạn hơi cay, làm cho Lục Lăng ‘oa’ một tiếng khóc lên: “Mẫu thân đứt tay...
Chảy rất nhiều... Thật là nhiều máu... Lăng Nhi sợ... Mẫu thân nói với Lăng Nhi
không đau... Nhưng mẫu thân cũng khóc...”
“Đứt tay? Làm sao đứt?”
“Dao phay...”
Mặc dù Lục Lăng thút tha thút thít nói không tỉ mỉ, nhưng Lục Tử Kỳ lập tức
hiểu được xảy ra chuyện gì.
Thì ra là, nàng là bởi vì xắt thức ăn cắt trúng tay, không thể tiếp tục nấu
cơm, cho nên mới đi ra ngoài mua đồ có sẵn.
Chắc là, bị thương rất nghiêm trọng nữa?
Đứng thẳng lên, nhìn về phía hai cánh cửa chính không đóng, ánh mắt bỗng
dưng bị thiêu đốt bởi mấy điểm đỏ thẫm trên mặt đất.
Đây là, máu của nàng sao? Có phải vừa rồi lúc phát giận đụng phải không?
Chả trách, lại đột nhiên khóc lên.
Nàng thật ra là rất sợ đau sao? Vừa khóc còn vừa an ủi Lăng Nhi nói không
đau...
Đứa ngốc, tại sao không nói với hắn chứ?
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Giữa trưa ánh mặt trời chói lọi, bỗng chốc có thể đâm vào trong lòng của
người ta.
Hắn cho nàng cơ hội giải thích sao?
Hắn chú ý nàng có cái gì không đúng sao?
Nếu như... Nếu như là lời nói của Đồng Nhi, hắn nhất định nhìn một cái liền
có thể phát hiện, Đồng Nhi của hắn, bị thương...
Chỉ là... Nếu như là lời nói của Đồng Nhi, cũng sẽ không có tính khí nóng
nảy mãnh liệt như vậy...
Ai, Đồng Nhi, tại sao ta lại so sánh nàng ấy với nàng ấy chứ, đối với nàng
đối với nàng ấy đều không công bằng. Ta, không thể làm như vậy...
Mệt mỏi vuốt vuốt mi tâm, âm thầm cười khổ.
Một ngày gặp mặt, hai người đã cãi nhau, tần số này, thật là cao một chút.

Chương 14
Nữ Giả Nam Trang

L

ời ngon tiếng ngọt dụ dỗ Lục Lăng ăn cơm, lại dỗ hắn ngủ trưa, vậy mà

Tống Tiểu Hoa vẫn chưa trở về.
Vốn Lục Tử Kỳ đói vô cùng nhưng đến lúc này lại không cảm thấy đói bụng,
dưới ánh mắt ‘buồn bã’ của con chó con thì do dự một lát, rốt cuộc khóa cửa
phòng, đi ra ngoài tìm vợ.
Mà Tống Tiểu Hoa chạy được một đoạn, mới dần dần dừng lại rơi lệ. Nhìn
hai tay mình gần như là bị nhuộm đỏ, còn tấm vải trên ngón trỏ đã bị máu thấm
vào thành một tấm vải đỏ, khụt khà khụt khịt, tức giận mắng câu: “Mẹ nó, đau
quá!”
Dùng sức lau cái mặt, tiếp tục nhấc chân chạy như điên.
Máu là quý giá, nàng không cần phải vì cái tên nam nhân xấu xa, lòng lang
dạ sói mà lãng phí thứ trong người mình.
Tên khốn kiếp, tên xấu xa! Động một chút là không phân biệt đúng sai đã lên
mặt giáo huấn người ta, nhớ năm đó, đến cả ba mẹ cũng không nói nàng nghiêm
khắc như thế...
Ba, mẹ...
Mình không giải thích được một giấc ngủ xuyên đến hơn một ngàn năm
trước, chẳng lẽ cũng có người xuyên linh hồn đến cơ thể kia của nàng? Như vậy
cũng tốt, ít nhất, ‘nàng’ vẫn còn sống, cha mẹ người thân cũng sẽ không đau
lòng...
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Nhưng ba mẹ ơi, con rất nhớ hai người...
Dừng bước lại, lau nước mắt đang rơi, Tống Tiểu Hoa hít sâu một hơi, nhìn
bầu trời xanh, mây trắng, một tay chống hông một tay chỉ trời, vô cùng hào
hùng gào lên: “Tặc Lão Thiên! Bà đây sẽ sống sảng khoái ở cái thời Tống Triều
chết tiệt này! Nhất định không cho lão xem chuyện cười!”
Lời còn chưa dứt, trên đầu vang lên một tiếng ‘ùng ùng’ thật lớn, lập tức tất
cả hào khí của Tống Tiểu Hoa đều bay tới Trảo Oa quốc thề không quay đầu lại,
đồng thời, nàng cũng không cảm thấy đau nữa.
So vai rụt cổ, le lưỡi: “Được, được được, ngươi là trâu bò, ngươi là lão đại
còn không được sao?”
Đỉnh đầu thỉnh thoảng lại vang lên tiếng sấm rền, Tống Tiểu Hoa thở không
ra hơi vọt vào bên trong y quán, khiến đại phu ngồi ở đó lại lần nữa giúp nàng
băng bó vết thương, thuận tiện cắt thuốc mỹ dung mà buổi sáng Hồ đại phu kê
đơn, rồi cũng không ngừng chân chạy vào một cửa hàng may.
Lão bản thấy Tri Huyện phu nhân vẫn thường hay cười hi hi vậy mà lúc này
mắt đều đỏ, khí thế như cọp, nhìn qua thật hơi có chút dọa người, vì vậy cũng
không dám nhiều lời, chỉ cẩn thận đi theo một bên.
Trong tiệm này các loại nón áo giày vớ đầy đủ mọi thứ theo mọi chất liệu,
trong lòng Tống Tiểu Hoa nén lấy một cục tức, trực tiếp lấy một bộ đồ giá đắt
nhất.
“Xin hỏi Lục phu nhân, người mặc quần áo có dáng người như thế nào?”
“Nói nhảm, ngươi chưa từng thấy qua Tri Huyện à?!”
Lão bản bị Tống Tiểu Hoa một câu nói làm nghẹn, quả thật là muốn vả vào
cái miệng của mình một cái, Tri Huyện phu nhân mua nam trang dĩ nhiên là cho
Tri Huyện đại nhân, câu hỏi của mình đúng là dư thừa, cũng không trách phu
nhân tức giận rồi.
“A đúng rồi, cũng chọn cho ta một bộ.” Trong lòng Tống Tiểu Hoa có một
chủ ý, gọi chủ tiệm đang chuẩn bị đi chọn quần áo thích hợp: “Là nam trang!”
“A?”
“A cái gì mà a? Ta đột nhiên muốn thử nữ giả nam trang không được sao?”
“... Được, được, được!”
Lão bản đáp một tràng, chui vào phòng chứa hàng, mấy phút sau lại chui ra,
cầm trong tay hai bộ quần áo hai kiểu dáng đều may từ vải đẹp.
Tống Tiểu Hoa lấy bộ có số đo nhỏ, vào ‘phòng thử quần áo’, nhanh chóng
thay toàn bộ từ đầu đến chân.
Lúc vén rèm đi ra, lão bản thấy thì không khỏi ngẩn ngơ.
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Cơ thể của nàng vốn chưa trưởng thành, lại thêm bình thường người cũng
nhỏ và gầy, không tô son điểm phấn nên da mặt hơi vàng, vầng trán thanh tú
nhưng lại có chút khí khái anh hùng. Nếu không cẩn thận quan sát thì không
nhìn ra lỗ nhỏ đeo khuyên tai, mặc nam trang cũng không thấy chỗ sơ hở nào.
Hiển nhiên một thiếu niên đẹp trai.
Tống Tiểu Hoa đứng ở trước gương đồng, nghẹo đầu quan sát một phen bên
trong cái đó ảnh người mờ mờ, trong lòng vừa vui vừa buồn.
Vui mừng chính là, trước kia ngày ngày xem ti vi, tiểu thuyết nói nữ giả nam
trang lưu lạc giang hồ thời cổ đại, mình còn cảm thấy cực kỳ khinh thường, cho
là một nữ nhân giả trang thành nam nhân thì làm sao không bị nhận ra? Không
nói những thứ khác, dáng người lộ ra ngoài sẽ khó mà che giấu được, trừ khi là
giữa mùa đông lạnh giá mặc cả người đầy quần áo giống một con gấu vậy...
Hiện nay đến lượt nó phát sinh trên người mình, lúc này mới phát hiện ra,
nghệ thuật đúng là được tạo ra từ cuộc sống, nữ giả nam trang là vô cùng thực tế
và có thể thực hiện được.
Buồn chính là, cơ thể nàng là Thái Bình công chúa không phân biệt đằng
trước đằng sau, nàng có dáng người của ván giặt đồ, cuối cùng là đến khi nào
mới có thể biến từ cup A lên cup C ‘sóng lớn mãnh liệt’ đây...
Tống Tiểu Hoa đang buồn vui đan xen xoay trái xoay phải, bên kia màn cửa
‘phòng thử quần áo’ được vén lên, một người đi ra vừa cúi đầu sửa sang lại vạt
áo.
Một người đàn ông, một nam nhân có khuôn mặt đẹp, một người nam nhân
mặc trường sam thủy lam mới tinh phong thần tuấn lãng.
Tống Tiểu Hoa nhìn vào trong gương thấy mình và người đàn ông này cùng
xuất hiện, trong lòng chỉ còn sót lại đau buồn chán nản.
Làm một nữ nhân, chưa kể đến dung mạo của nàng, vẻ đẹp của nàng thì
cũng thường thường thôi. Không ngờ, đã cải trang làm nam nhân, dung mạo vẫn
cứ thất bại thảm hại.
Vì sao, đây tột cùng là vì sao? Vì sao đến nam nhân cũng xinh đẹp như vậy,
còn có nhường nữ nhân sống hay không?!!
Không biết có phải do cảm thấy ánh mắt đau khổ và bi thương của Tống
Tiểu Hoa hiện trong gương, nam nhân kia nhìn về phía nàng, khẽ mỉm cười, gật
đầu một cái.
Tống Tiểu Hoa lập tức bị choáng váng ngất xỉu.
Người nọ giống như là cảm thấy nàng ngất còn chưa đủ, cất bước đi tới,
chắp tay nói: “Tại hạ là Nguyên Hạo, chưa thỉnh giáo tên họ đại danh của
huynh?”
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Âm thanh cũng thật trong sáng dễ nghe, chẳng qua so với Lục Tử Kỳ thì
trầm hơn, bớt bớt chút nhu hòa.
“A... Ta...” Tống Tiểu Hoa sau một hồi hốt hoảng, học theo hắn trả lễ, giọng
nói ồm ồm: “Tại hạ là Tống Diêu.”
“Xa xôi trong phương xa?”
“Đúng vậy. Bạch Đế Thiếu Hạo?” Có đạo lý, tôi đến từ nơi xa xôi kia tới...
“Đúng thế.” Bạch Đế Thiếu Hạo, Thiên đế Tây Phương sao? Không tệ, rất
hợp ý ta...
Hai người nhìn nhau cười, Tống Tiểu Hoa cũng thoát khỏi tình trạng nhịp
tim tăng lên, tay chân luống cuống do việc háo sắc, vẫy vẫy ống tay áo rộng
thùng thình, vui vẻ tự nhiên.
Cũng may, nàng đã sớm đã thấy nhiều hành vi cử chỉ của người cổ đại trong
phim điện ảnh và truyền hình, tuy có vài chỗ chút khác biệt nhưng vẫn có thể tin
được, bắt chước đứng dậy cũng không quá khó khăn. Rất tốt, nàng vốn là người
tùy tiện hùng hùng hổ hổ không hề giống cô gái ngượng nghịu dè dặt của thời
đại này nên có, cho nên, tự nhận là giả trang thành nam nhân thì vẫn giống thân
hình và khuôn mặt.
Len lén quan sát hình ảnh của bản thân trong gương, ừ, quả nhiên... Rất có
khí chất đàn ông, thật đàn ông, người đàn ông thuần khiết ôi người đàn ông
thuần khiết.
Rơi lệ...
Tống Tiểu Hoa đang chìm trong đau thương, thì nghe thấy những sấm rền,
sau đó thì những tiếng “tí tách” như là hàng ngàn hàng vạn hạt đậu rơi xuống,
rất náo nhiệt.
Ông trời nín nước mắt cả nửa ngày, đến lúc này xem như thống sảng khoái
khoái rơi xuống rồi.
Nơi đây nằm ở phương bắc, mùa thu khô hanh, lâu lắm rồi trời không mưa,
mưa rớt xuống làm mặt đất bốc lên mùi vị của bùn đất, chui vào trong lỗ mũi,
hơi ngứa.
Tống Tiểu Hoa hắt hơi một cái, dụi dụi con mắt, thở dài.
Xui xẻo quá, không mang ô. Chờ trận mưa như trút nước dừng lại, lúc trở về
thì đoạn đường nhỏ không biết đã lầy lội đầy bùn đến mức nào nữa.
Sờ sờ cái bụng đói đã kêu vang, không nhịn được mắng Lục Tử Kỳ máu chó
phun đầy người, kẻ đã làm mình rơi vào hoàn cảnh này.
Nguyên Hạo nghiêng đầu nhìn trời âm u: “Nhìn cơn mưa này có vẻ một lát
nữa cũng chưa tạnh đâu, không bằng...” Nhìn về phía Tống Tiểu Hoa đang bận
âm thầm oán hận vừa ôm quyền vái: “Hẹn gặp không bằng ngẫu nhiên gặp mặt,
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nếu cùng phải ở đây, như vậy cũng được tính là có duyên. Không biết tại hạ
nhưng có vinh hạnh này, có thể xin huynh đài dời bước đến quán trà bên cạnh
ngồi, nhìn mưa phẩm trà không?”
Tống Tiểu Hoa vái liên tục không ngừng: “Có thể có thể, cung kính không
bằng tuân lệnh. Chỉ là...” Nàng ngồi thẳng lên ‘hì hì’ cười hai tiếng: “Hai chúng
ta không sử dụng những lời nói nho nhã để chào hỏi nhau nữa, rất mệt mỏi!”
Nguyên Hạo ngạc nhiên, chợt cười sang sảng lên tiếng: “Cùng ý với ta!
Thành thật mà nói, ta sợ nhất những thứ này lễ nghi phiền phức tỉa tót câu chữ
lắm rồi!”
“Cứ quyết định như vậy đi, từ nay về sau ta thì gọi ngươi là Nguyên Hạo,
ngươi gọi ta Tống Diêu, không cần gọi huynh đài, tại hạ nữa!”
“Một lời đã định!”
Tống Tiểu Hoa nhìn tay hắn giơ lên, nhếch miệng vui vẻ, nhảy lên ‘bốp’ một
phát: “Một lời đã định!”
Hành động lần này của nàng mặc dù không coi là kinh thế hãi tục nhưng
cũng đủ để vượt ngoài nhận thức của mọi người, đến lão bản cũng là trợn mắt
há hốc mồm, càng thêm khâm phục Lục đại nhân.
Dù sao cô gái kỳ lạ không tầm thường như vậy, dù là gần vùng biên giới xa
xôi, mà phong tục của người bản địa cũng cởi mở nhưng đến mức như vậy thì
vẫn được coi là hiếm thấy, có lẽ, cũng chỉ có Lục đại nhân mới có thể lấy
được...
Mà tiếng vỗ tay ghi nhớ đó trong chốc lát đã hoàn toàn bị bao phủ trong mưa
to.

Chương 15
Cua Trai Đẹp Tại Quán Trà

H

ai người đều tự thanh toán tiền quần áo của mình, mượn cái ô giấy dầu

của chủ hiệu may, Tống Tiểu Hoa và Nguyên Hạo che ô đi tới quán trà phía đối
diện.
Chỉ vài bước ngắn, giày tất của hai người đã bị ướt hơn một nửa, vạt áo cùng
tóc cũng dính không ít nước mưa.
Tiểu nhị đứng ở một bên đã đón từ sớm, thu cây dù cho hai người, lại lấy hai
chiếc khăn sạch cho bọn họ lau nước mưa, phục vụ cực kỳ tỉ mỉ chu đáo.
Tống Tiểu Hoa đổi nam trang, dĩ nhiên là không người nào vừa nhìn đã nhận
ra thân phận của nàng. Cho dù có người cảm thấy quen mặt, cũng không dám
nghĩ tới phương diện kia...
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Đi theo tiểu nhị dẫn đường vào phòng bao trên lầu, sau khi ngồi xuống,
chuyện gọi trà bánh trái cây đều giao cho Nguyên Hạo làm. Cũng không phải
Tống Tiểu Hoa khách khí nhún nhường mà là nàng không hiểu những thứ này.
Để cho nàng bình luận cà phê còn miễn cưỡng có thể nói chút xíu...
Nguyên Hạo hiển nhiên vô cùng quen thuộc, là một người trong nghề. Sau
khi nói với tiểu nhị hai ba câu, thì đến bên cửa sổ, cùng nhau nhìn ra bên ngoài
với Tống Tiểu Hoa, người đang nằm ở trên bệ cửa sổ. Gần như là muốn đem
trời đất tạo thành một bức tranh trên tấm rèm, những hạt mưa lớn như hạt đậu
rơi trên nóc nhà nhỏ, rơi trên mái hiên, rơi trên mặt đất tạo thành những tiếng
“bẹp bẹp’.
Hình như không khí kia có một chút xíu... Mập mờ...
Tống Tiểu Hoa nghiêng đầu nhìn người nam tử trẻ tuổi đang đứng chắp tay
lỗi lạc bên cạnh mình.
Mi như Viễn Sơn, con mắt như điểm nước sơn, sống mũi cao cao, một đôi
mắt tràn đầy chí tiến thủ khẽ nâng lên, bễ nghễ mà ngạo khí.
Thì ra là, nam nhân mắt một mí cũng có thể đẹp trai như vậy...
“Sao, trên mặt ta dính vật gì à?”
Nguyên Hạo quay mặt lại, đúng lúc Tống Tiểu Hoa cười như không cười tùy
ý nhìn chàng, môi mỏng khẽ nhếch lên, có vài phần hài hước ranh mãnh.
“Không có, không có, không có gì...”
Tống Tiểu Hoa vội vàng lắc đầu khoát tay, tiện thể còn lén lút dùng sức nhéo
mình một cái.
Đúng là đồ không có tiền đồ, vứt mặt mũi đến nhà bà ngoại rồi! Chẳng lẽ bởi
vì đến nơi này không được nhìn hình các nam minh tinh để phun máu mũi, chảy
nước miếng cho nên đói khát đến mức một người đàn ông hơi dịu dàng đều có
thể quyến rũ nàng làm cho xuân tâm nàng nhộn nhạo?
Không không không, không thể tiếp tục như vậy!
Nàng hiện nay mặc dù là tâm Ngự tỷ, nhưng cơ thể lại là của Loli! Trên lý
thuyết thì còn chưa trưởng thành, không thích hợp cùng nam nhân gì gì đó...
Nhưng nàng lại quên, hoặc có thể nói là lựa chọn không biết, mình đã gả cho
người nào đó làm phu nhân rồi, nếu như không phải là trời xui đất khiến, đã
sớm nên bị gì gì rồi...
Trên thực tế, đối với nàng, Lục Tử Kỳ thay vì nói là trượng phu thì có thể
nói là hai người tạm thời sống cùng một mái nhà, là ‘bạn cùng phòng’ chung
bếp sống qua ngày. Chỉ là tiền thuê nhà cùng với tiền sinh hoạt phí đều là ‘bạn
cùng phòng’ trả mà thôi...
“Huynh để tay cẩn thận, trên bệ cửa sổ có nước.”
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“À?” Tống Tiểu Hoa mờ mịt nhìn xuống, nhìn theo ánh mắt của Nguyên
Hạo xuống cái tay trái của mình mà mấy ngón tay còn được quấn như bánh
chưng vậy: “Ồ...”
Thu tay lại, rũ tay áo xuống che kín, lập tức nghĩ tới chuyện không vui lúc
trước.
Nguyên Hạo nhìn Tống Tiểu Hoa trong nháy mắt đã buồn bã, lại cười nói:
“May là không bị thương tay phải.”
“Khác nhau ở chỗ nào?”
“Ta nghĩ, huynh hẳn là đọc đủ thứ kinh thi thư phong nhã, chỉ sợ là có thể
nhịn được một ngày không ăn không uống, lại không thể nhịn được một ngày
không làm thơ vẽ tranh, đúng không?”
Tống Tiểu Hoa giật giật khóe miệng một cái, cười gượng hai tiếng: “Huynh
nói chuyện này thật là có ý tứ, hì.” Vì không thể phủ nhận việc này, nhưng lại
càng không thể xấu hổ mà thừa nhận và không muốn tiếp tục đề tài này, vội
vàng ngắt lời: “Vậy còn huynh, huynh làm gì?”
Nguyên Hạo ngó ra ngoài cửa sổ, nhắm mắt lại, hít một hơi thật dài: “Ta à...
Vừa không có công danh, cũng không phẩm cấp, càng không gia nghiệp, du lịch
khắp nơi, mở rộng tầm mắt, được thêm kiến thức. Nói tóm lại, là người rảnh
rỗi!”
Tống Tiểu Hoa nhìn gò má gần như hoàn mỹ của hắn, nhỏ giọng lẩm bẩm
một câu: “Nhìn dáng dấp, còn là một người rảnh rỗi rất có tiền...”
Đang nói chuyện, trà bánh đều được bưng lên, Tống Tiểu Hoa không kiên
nhẫn ngồi đàng hoàng ở bên cạnh bàn, miệng ăn miệng uống, một tay cầm khối
bánh ngọt một tay bưng ly trà, đi tới bên cửa sổ.
Nguyên Hạo thấy thế cười một tiếng, cũng học theo.
Hai người ăn ăn uống uống ngắm mưa, cười cười nói nói tâm sự, rất thoải
mái.
Họ lại không biết, có một người đang che dù đứng trong cơn mưa to, con
mắt màu thẫm nhìn chăm chú vào bọn họ.
Lúc Lục Tử Kỳ đi ra cửa, tiếng sấm vừa mới vang, tiết trời thay đổi, cầm
theo hai cái ô, một đường đi vội vã cũng không gặp Tống Tiểu Hoa.
Nhớ lại thời điểm nàng xông ra bảo là muốn mua quần áo bồi thường cho
mình, liền vào thành, trực tiếp đi đến chỗ cửa hàng may. Không ngờ còn chưa
tới nơi, trong lúc vô tình ngẩng đầu, nhìn thấy hai bóng dáng đang đứng sóng
vai bên cửa sổ trong nhã gian ở tầng hai của quán trà.
Một người có dáng cao gầy cao to, phong thần tuấn lãng, tướng mạo khí độ
hình như không tầm thường, là một khuôn mặt lạ, hẳn không phải là người ở
đây.
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Một người khác nhỏ gầy mỏng manh, chưa hết ngây thơ, chỉ có cặp mắt kia
cực kỳ linh động, đó chính là Tống Tiểu Hoa mặc nam trang, Tống Tiểu Hoa.
Nàng cùng nam tử xa lạ kia, cả hai cùng dựa vào một bên cánh cửa sổ, thỉnh
thoảng nhìn ra ngoài cửa sổ thỉnh thoảng lại nhìn nhau, nhìn qua màn mưa dày
không thể nhìn thấy rõ vẻ mặt người đang bị hơi nước trong cốc trà bốc lên, lại
càng không thể nghe rõ hai người đang nói chuyện gì, nhưng dù thế, Lục Tử Kỳ
lại có thể biết rõ, vào thời điểm này Tống Tiểu Hoa có vẻ mặt phấn khởi đến thế
nào.
Này, đó là khuôn mặt khác của nàng sao?
Mưa rơi vẫn không có dấu hiệu tạnh, thời gian cũng đã đến lúc trở về nha
môn làm việc.
Tay Lục Tử Kỳ nắm chặt cán dù, xoay người, rời đi.
Trận mưa này đúng lúc vào thu, mưa to rơi xuống thật là hàm sướng lâm ly,
mãi cho đến gần chập tối mới dần dần ngừng.
Tống Tiểu Hoa cùng Nguyên Hạo nói chuyện trời đất nhưng lại không cảm
thấy thời gian trôi qua, đợi đến khi phục hồi tinh thần lại mới nhớ tới mình chạy
ra ngoài, chẳng phải là cả một buổi chiều chỉ có một mình Lục Lăng ở nhà?
Người cha có ‘tinh thần thích sạch sẽ’ lại hỉ nộ vô thường nhất định là sẽ
không bỏ bê công việc để chăm sóc nhi tử, về phần có thể đặc biệt ra ngoài tìm
Tống Tiểu Hoa này không? Việc này có lẽ khả năng còn thấp hơn việc Trung
Quốc đoạt được World Cup...
Hoàn hảo, trong nhà cuối cùng còn có một con chó. Chỉ là, không biết là
người sẽ làm cho chó thêm can đảm, hay là chó làm cho người kích động rồi.
Khi vội vã cáo biệt thì Nguyên Hạo vốn muốn tiễn một đoạn đường lại bị
Tống Tiểu Hoa kiên quyết từ chối nhã nhặn.
Mặc dù nàng không có khái niệm ‘tuân thủ nữ tắc nghiêm ngặt’, nhưng chợt
nghĩ đó là người nam nhân trẻ tuổi, hơn nữa còn là người nam nhân trẻ tuổi vô
cùng gây chú ý làm ‘mất hồn’ đưa mình về nhà, chỉ sợ là sẽ cho hàng xóm thậm
chí còn nhân dân toàn huyện bị kích động.
Huống chi, nàng tạm thời cũng không muốn để Nguyên Hạo biết mình là nữ
nhân, hơn nữa, còn là một... Phụ nữ đã lập gia đình...
Thật sự là không có ý nghĩ là ‘hồng hạnh xuất tường’, thật sự là bởi vì thân
phận ‘Tống Diêu’ dễ dàng cho việc chung sống mà thôi.
Trải qua nửa ngày nói chuyện, Tống Tiểu Hoa phát hiện Nguyên Hạo là
người uyên bác văn cường ký, tinh thông đủ loại sách, kiến thức rộng rãi, vả lại
nói năng hài hước, có thể có liên quan đến việc hắn đi khắp nơi du lịch hàng
năm.
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Nàng với hai mắt mờ mịt, đen ngòm đi tới thời không xa lạ này, vừa không
có bất kỳ một tin tức gì của thế giới xung quanh, người chung quanh mặc dù
cũng cực kỳ chân thành thiện lương, lại chỉ là người dân bình thường đời đời
sống ở mảnh đất này, có thể nói cho nàng biết, cũng chỉ có trong vòng trăm dặm
quanh đây mà thôi.
Cho nên, đối với Tống Tiểu Hoa đang cực kỳ cấp bách muốn hiểu toàn diện,
hiểu rõ cái thời đại này, Nguyên Hạo chính là một cơn mưa mà ông trời đưa tới,
một ngọn đèn sáng soi đường!
Sau khi hẹn ngày mai sau bữa cơm trưa thì lại gặp nhau tại quán trà này,
Tống Tiểu Hoa lập tức cầm hai cái bao đựng quần áo phóng như bay về nhà.
Chỗ khác nhau là lúc tới nước mắt bay tứ tung lửa giận ngút trời, trở về là
tươi cười rạng rỡ vui mừng phấn chấn.
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