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au khi sinh Trình Y bắt đầu ở cữ, ở đây có rất ít nữ nhân ở cữ liên tục

trong một tháng, phần lớn đều là sinh xong ở cữ không đến một tuần thì ra
phòng làm việc, số ít hơi suy yếu thì sẽ đợi đủ mười ngày. Bởi vì sự kiện này
Trình Y làm công tác tư tưởng không ít cho các nữ nhân trong tộc, truyền thụ
cho các nàng sau sinh sản xong không ở cữ đủ một tháng rất có thể sẽ sinh các
loại bệnh ở lúc lớn tuổi, nhưng chỉ tốn công vô ích.
Rất nhiều chuyện trong tộc các nữ nhân đều nghe theo Trình Y..., nhưng vẫn
có một ít quan niệm đã thâm căn cố đế, không phải Trình Y nói lúc già sẽ dễ bị
bệnh mà thay đổi quan niệm được. Các nàng nghe xong thì cười cười, nên làm
việc thì làm việc, trước kia ở trong nhà chỉ có một nữ nhân, nhất định phải làm
việc. Bây giờ một nam nhân có ba bốn nữ nhân, nếu luôn ở cữ mặc kệ công việc
sẽ làm nam nhân mất hứng, nói không chừng còn có thể bị các “Tỷ muội” nói
lười biếng. Vì vậy bất đắc dĩ các nữ nhân sau khi sinh xong chỉ cần cảm giác
trên người hơi khỏe đã đi xuống giường làm việc.
Trình Y rất xem trọng thân thể của mình, hạ quyết tâm không ở cữ hết một
tháng sẽ không ra ngoài, cô nói quyết định này với A Man, cũng được đối
phương đồng ý. Vốn thân thể của cô đã không khỏe mạnh như người viễn cổ,
nếu như không chú ý một chút mà nói..., lỡ sinh bệnh gì ở nơi điều kiện y học
lạc hậu này rất có thể liền đi đời nhà ma, cô còn không muốn mới sống có mấy
năm thì chết.
Mẫu thân của A Man từ khi trượng phu chết đi cũng không tái giá, vẫn ở một
mình, sau khi Trình Y sinh liền chủ động tới chăm sóc trong tháng ở cữ. Chủ
yếu là bà thay đổi giặt tã cho cháu gái, quần áo của Trình Y và A Man thì do
những nữ nhân khác trong tộc hỗ trợ. Trình Y đã cứu mệnh nam nhân của các
nàng, cho nên giúp Trình Y làm việc cũng không có câu oán hận gì, đều rất chủ
động, giống như trước kia giúp mẹ con vu y làm việc.
Lúc này vì muốn sữa được đầy đủ, Trình Y ăn không ít thịt, đương nhiên
cũng phối hợp ăn rau dại, dinh dưỡng đầy đủ mới bảo đảm thức ăn cho con gái.
Hai ngày đầu Trình Y rất ít sữa, căn bản không đủ cho bảo bảo ăn, cũng may
có một chuyện làm cho cô hài lòng, đó là có sữa non cho con gái, sữa non có giá
trị dinh dưỡng cao, đây là tuyệt đối không thể coi thường.
Bảo bảo không đủ ăn, vì vậy mẫu thân A Man liền ôm bảo bảo đi tìm nữ
nhân có sữa khác. Sau đó Trình Y vội vàng gia tăng dinh dưỡng, thực vật ở đây
không đa dạng như ở hiện đại, ngoại trừ con mồi và rau dại bên ngoài cũng rất
khó tìm được trái cây. Ngẫu nhiên còn có thể ăn vào chút ít trứng chim thịt cá.
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Không muốn con gái phải luôn đi nơi khác tìm sữa ăn, vì vậy dù là không có
khẩu vị, Trình Y cau mày ra sức nhét đồ ăn vào trong miệng.
Cuối cùng không uổng công vất vả, lúc hình thể của cô lại mượt mà hơn thì
rốt cuộc cũng đủ sữa. Bảo bảo ăn hết sữa của cô thì ợ một cái, nhìn thấy bộ
dáng khuôn mặt bảo bảo nho nhỏ như quả trứng gà sau khi ăn sữa xong cái
miệng nhỏ nhắn khả ái ngáp một cái rồi nhắm mắt lại rất đáng yêu. Trên mặt
Trình Y biểu lộ ôn nhu như nước, thật sự là hận không thể đem tất cả những gì
của mình đều hiến cho bảo bảo.
Lần đầu tiên A Man được làm cha, rất đỗi yêu thương con gái, tuy không
phải là con trai thì có chút tiếc nuối, nhưng hắn xua đi ý nghĩ này. Hắn và Trình
Y tuổi còn trẻ, về sau còn có thể sinh con trai cho hắn.
“Oa oa.” Ngay lúc A Man và Trình Y đang nói nhỏ thì bảo bảo đột nhiên cất
tiếng khóc lên.
“Làm sao vậy? Đói bụng sao?” Chân tay A Man luống cuống nhìn con gái
đang gào khóc.
Hiện tại Trình Y đã có kinh nghiệm chăm sóc con nhỏ, không giống ban đầu
luống cuống tay chân như vậy rồi. Nhớ tới bảo bảo vừa ăn xong chưa tới một
giờ, hẳn không phải là đói bụng, cười khẽ, đưa tay sờ mông bảo bảo, quả nhiên,
ở đó ướt.
Tầm mắt A Man theo tay Trình Y nhìn về phía mông bảo bảo, hỏi: “Nước
tiểu sao?”
Trình Y nhẹ nhàng cởi tã ướt nước tiểu của bảo bảo đưa cho A Man đang
ngây ngốc ở một bên. Sau đó lấy tã sạch sẽ bọc lại cho bảo bảo, dùng dây thừng
nhẹ nhàng vây một vòng ở bụng con gái, như vậy cũng không cần lo lắng hài tử
cọ quậy làm cho tã lệch vị trí.
A Man cầm trong tay tã ướt sũng còn có mùi tanh, bộ dạng không có chút
ghét bỏ nào, cười ngây ngô nói: “Nha đầu kia biết dày vò, vừa mới đại tiện xong
lại tiểu tiện.”
Trình Y lườm hắn một cái: “Con còn nhỏ đương nhiên như vậy, hôm nay
thừa dịp trời trong, còn không tranh thủ đi giặt sạch.”
“Ừ.” A Man mắt nhìn con gái bởi vì được thay đổi tã sạch sẽ đã hết khóc
nhắm mắt lại chuẩn bị ngủ, cầm tã đi ra ngoài giặt sạch. Mấy ngày nay chỉ cần
hắn ở nhà thì đều là tự tay giặt tã cho con gái, một là vì để cho a mẫu có tuổi
thoải mái chút ít, hai là vì để cho người lần đầu làm cha như hắn có thể tự mình
làm gì đó cho con.
Trình Y làm tã không nhiều, một ngày bảo bảo vô số lần cần thay tã, vì vậy
Trình Y học những nữ nhân khác trong tộc làm vài cái tã da thú đơn giản như
vậy. Cũng may mùa đông, những tã này lót ở dưới mông cũng không có làm
cho bảo bảo khó chịu.
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A Man đi ra ngoài nấu nước, trước lấy nước lạnh tẩy trừ một lần, sau lại
dùng nước ấm ngâm, việc này đã làm mấy lần nên thuần thục, làm theo Trình Y
nói. Dùng nước sôi ngâm sẽ trừ độc, có thể làm cho bảo bảo không sinh bệnh.
Vì nữ nhi bảo bối của hắn, hắn không chê phiền mỗi lần giặt tã đều dùng nước
ấm ngâm.
“A Man, lại giặt tã cho con gái à.” Đại nương đi ra đổ nước thấy vẻ mặt thỏa
mãn của A Man khi giặt tã, nhịn không được trêu chọc hắn: “Thật là một Ada
tốt, giặt tã cho con gái lại vui mừng vậy nha.”
“Ha ha, cần phải vậy.” A Man lấy tã đã ngâm sôi một hồi, chẳng sợ bị phỏng
mà vắt khô phơi trên dây thừng.
“Nha đầu dễ chăm không?” Đại nương hỏi.
“Dễ lắm, ngoan ngoãn lắm.” Hai đầu lông mày của A Man tất cả đều là sủng
nịnh. Kỳ thật mỗi đêm con gái đều ép buộc nhiều lần, làm cho hắn và Trình Y
rất khó có giấc ngủ an ổn. Nhưng hắn một chút cũng không giận, cho dù gây
sức ép thì trong lòng hắn con gái cũng là nhu thuận đáng yêu nhất.
Trong phòng, Trình Y dỗ con gái ngủ say, thở một hơi, nhẹ nhàng mà nằm
xuống bên cạnh con. Buổi tối bởi vì hài tử thường tỉnh dậy ngủ không an ổn,
cho nên ban ngày cô sẽ tranh thủ ngủ bù.
Trong lúc ở cữ cô không dám tắm rửa, bây giờ là mùa đông, phòng lại không
kiên cố bằng hiện đại, chỉ đơn giản lau người một chút. Cô sợ bị cảm mạo sẽ
ảnh hưởng tới hài tử, vì vậy chỉ có thể nhịn, tóc cũng không thể gội, trong
phòng lại thêm mùi nước tiểu của bảo bảo, cô có thể ngửi được trong không khí
ẩn ẩn có mùi vị khác thường.
Buổi tối lúc đi ngủ cô đặt bảo bảo ở tận cùng bên trong được che chở cẩn
thận, sau đó cô nằm ở bên cạnh bé, A Man ngủ ở phía ngoài cùng. Một năm này
thực vất vả cho hắn, nam nhân huyết khí phương cương liên tục một năm chưa
từng ‘làm’ thật sự rất thống khổ. Hiện tại A Man đã nhẫn đến cực hạn, đêm qua
lúc nửa đêm cô tỉnh lại cảm giác hắn trăn trở, trên người truyền đến nhiệt độ
nóng bỏng làm cô cũng nóng lên.
Trong nội tâm Trình Y rất áy náy, tính toán còn có hai mươi ngày, chờ hết
tháng ở cữ sau này cô có thể giúp A Man rồi, hắn nhịn được khổ cực như vậy
nhưng cũng không có đi tìm những nữ nhân khác “hạ hỏa”. Sau khi bảo bảo
sinh ra hắn lại giúp đỡ giặt tã giặt quần áo, trong phòng không khí không dễ
chịu cũng không thấy hắn ghét bỏ, ngược lại so với trước kia hoàn toàn nguyện
ý dính lên người cô.
Thật sự là người chồng tốt người cha tốt, cô thật may mắn gả cho nam nhân
tốt như A Man vậy.
Mở chăn da thú ra đắp lên cho mình và bảo bảo, Trình Y nhẹ nhàng vòng tay
nhẹ ôm con gái nhắm mắt lại rất nhanh liền tiến vào mộng đẹp, lúc ngủ cô còn
cong khóe môi nở nụ cười hạnh phúc.
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Lúc A Man đi vào nhìn thấy hình ảnh ấm áp này, nữ nhân của hắn đang ôm
nữ nhi của hắn ngủ...
Lúc bảo bảo gần một tháng thì A Man và Trình Y thương lượng đặt tên cho
con, quyết định gọi con gái của họ là Noãn.
Ở đây không có dòng họ, phần lớn mọi người đặt tên đều là một chữ, nếu
như là hai chữ nhiều lắm là có “A” hoặc là “Đại” “Tiểu” ở phía trước tên..., tỷ
như A Man, ví dụ như Đại Nha, Tiểu Sơn.
Noãn là ấm áp, ngụ ý Noãn sanh trong một gia đình ấm áp, sẽ ở trong gia
đình ấm áp mà hạnh phúc khoái hoạt lớn lên.
Tên đẹp làm A Man còn vui tươi hớn hở nói tên nữ nhi của hắn là dễ nghe
nhất trong tộc, vô cùng đắc ý.
Miểu sẽ thường xuyên đến trò chuyện với Trình Y, hiện tại bụng của nàng
càng lớn, A Thái càng thêm để ý, mỗi lần ra ngoài đều giao cho ba nữ nhân
khác của hắn thay phiên trông coi nàng, mỗi lần đều có “Người hầu”, vì vậy
không được bao lâu Miểu cũng sẽ bị phiền đến mất hứng thú không trêu chọc
Noãn, rầm rầm đi trở về.
Thời gian ngày từng ngày trôi qua, trong lúc toàn thân A Man bốc hỏa tới
điểm giới hạn, mà Trình Y buồn bực bởi vì ở trong phòng một tháng toàn thân
muốn mốc meo rốt cuộc đã trôi qua.
Hôm nay, Trình Y nhờ người hỗ trợ nấu vài bồn nước ấm, thừa dịp A Man
không ở đó nhanh chóng tắm rửa gội đầu một lượt, tuy không được tắm rửa tận
hứng, nhưng dễ chịu hơn rất nhiều.
Chăn đệm được đổi thành mới, đồ cũ cầm đi phơi nắng, dự định ngày mai
mới tháo ra giặt.
Buổi tối A Man trở về phòng, hai mắt nóng rực nhìn Trình Y cho Noãn bú
sữa, bước nhanh đi qua ngồi xuống bên cạnh Trình Y chơi đùa bàn tay nhỏ bé
của con gái, sau đó nhịn không được hỏi: “Đêm nay chúng ta có thể... đi?”
Cảm giác được khí tức nóng rực của A Man, Trình Y cũng khát vọng mà
mặt lập tức đỏ lên, tim đập như trống, mắng hắn: “Nhìn ngươi gấp giống như
con khỉ vậy.”
“Không vội? Nếu không vội thì ta không phải là nam nhân!” A Man sợ ầm ĩ
đến Noãn đang ăn ngon, thấp giọng nói ra.
“Đừng động tay động chân, làm Noãn khóc thì làm sao bây giờ?” Trình Y
chỉ tay sói đang vuốt ve tay Noãn đang ăn sữa mà sẵng giọng.
A Man không tình nguyện thu tay lại, nhìn Noãn đang say mê thỏa mãn mút
lấy đầu nhũ của nữ nhân hắn, hâm mộ vô cùng, ngóng trông bé nhanh chóng ăn
no đi ngủ, hắn phải ôm mẹ hài nhi làm “Chuyện tốt” hắn mơ tưởng một năm.
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Giống như nghe được tiếng cầu khẩn của phụ thân, Noãn buông miệng ra tỏ
vẻ ăn no, Trình Y nhanh chóng dùng tay vỗ nhẹ nhẹ sau lưng Noãn, để ngừa bé
bị sặc sữa, đung đưa vài cái đã dỗ bé ngủ.
A Man cực kỳ cao hứng, nhanh chóng cởi hết quần áo nằm vào trong chăn
thúc giục Trình Y nhanh lên.
Trình Y không có để ý tới A Man đang thúc giục, kiên nhẫn dỗ dành Noãn
cho tới khi bé thở đều mới dừng lại. Sau đó ngồi thẳng người quay đầu trừng A
Man đang vói tay vào trong y phục của cô.
“Tốt rồi Trình Y, thừa dịp Noãn đang ngủ chúng ta tranh thủ thời gian đi.” A
Man không muốn đợi nữa, xoay người đem Trình Y đặt ở dưới thân, chỉ chốc
lát sau liền đem quần áo trên người nàng cởi hết.
Hai mắt Trình Y mê ly, thân thể xích lõa nóng như lửa của A Man dán chặt
lên cô, giữa hai chân cảm nhận được lửa nóng cứng rắn của hắn đang đẩy lấy
cô. Một năm nay không riêng A Man khó chịu, cô cũng rất trống rỗng, hiện tại
bị A Man vừa vân vê lại vừa hôn một cỗ dịch nóng bỏng tuôn trào.
A Man hết hôn lại hôn lên hai đầy đặn trước ngực Trình Y, hút lại hút, uống
vào vài miếng “Cơm canh” của con gái, tay vừa sờ vào giữa hai chân cô, lập tức
vui vẻ: “Còn nói ta, nhìn ngươi gấp đến độ...”
Trình Y bất chấp thẹn thùng đỏ mặt, hai tay ôm chặt cổ A Man, hai chân
vòng lên eo của hắn thở hào hển thúc giục: “Nhanh, nhanh chút.”
Nâng chân Trình Y lên, cũng không quản khúc dạo đầu, kêu gào giày vò hắn
muốn hỏng, A Man động thân một cái hung hãn chìm vào trong cơ thể cô.
Ngay lúc hai người kết hợp, không tự giác kêu rên thỏa mãn, cảm giác như
là cỏ khô héo rũ đột nhiên được tưới nước thỏa mãn nói không nên lời, A Man
thở hào hển bắt đầu động.
Trình Y nặng nề mà cắn lên bả vai chắc nịch của A Man ngăn chặn tiếng thét
lên, hai tay vô ý thức ôm lấy lưng hắn đang không ngừng phập phồng. Noãn
đang ở bên cạnh bọn họ không thể phát ra tiếng vang quá lớn, chỉ có thể nhịn.
Kích thích mới mẻ giống như yêu đương vụng trộm, hai người cực kỳ kích
động, không bao lâu tựu đều đạt đến cao trào.
Sau đó A Man đặt ở Trình Y trên người thở hào hển, phân thân của hắn còn
chôn ở trong cơ thể ấm áp của cô, nghiêng đầu liếm liếm vành tai khéo léo của
Trình Y nói: “Rất thoải mái!”
Trình Y không nói chuyện, nhưng động tác đưa tay khẽ vuốt đầu hắn có thể
nói lên cô cũng rất thoải mái. Tuy thời gian ngắn, nhưng một năm không có làm
qua việc vợ chồng, lúc này đây cho dù ngắn ngủi cũng được giải khát.
“Noãn không có tỉnh, chúng ta tiếp tục.” Phân thân chôn ở trong Trình Y
thức tỉnh, dần dần cứng lên, A Man đưa tay vân vê ngực Trình Y, gặm cắn cằm
Trình Y nói: “Vừa rồi chưa tận hứng, lần này chúng ta làm lâu một chút.”
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Vừa dứt lời, A Man liền thẳng lưng mà động, một lần vừa rồi thời gian
không lâu, cho nên hai người cũng không mệt mỏi. Cho nên lần này chăm chú
cùng nhau tận hứng nhảy múa...
Noãn rất thông cảm song thân, luôn ngủ say, A Man và Trình Y làm thêm
hai lần rốt cuộc tận hứng, mệt mỏi đầu đầy mồ hôi mà đi ngủ.
Sắp đi ngủ, Trình Y nằm trong ngực A Man từ từ nhắm hai mắt mệt rã rời
mà hỏi thăm: “A Man, các ngươi đi qua Phương Nam chưa? Nơi đó có phải là
bốn mùa như mùa xuân, chưa bao giờ bị lạnh?”
“Phương Nam là nơi nào? Luôn đi về phía nam sao? Chưa có đi qua, không
biết chỗ đó có lạnh hay không.” A Man cũng không để ý, sau khi nói xong ngáp
một cái, ôm lấy Trình Y dỗ: “Ngủ đi, đừng nghĩ những chuyện loạn thất bát tao
nữa.” (loạn thất bát tao: lung tung)
Liên tiếp làm ba lượt, xác thực Trình Y rất mệt mỏi, không có tinh lực đi hỏi
lại chuyện Phương Nam, nghĩ dù sao cũng không vội, về sau có rất nhiều thời
gian hỏi. Quay đầu lại nhìn Noãn đang ngủ say, dịch góc chăn cho bé, sau đó
một nhà ba người nằm song song cùng nhau hạnh phúc bình yên chìm vào giấc
ngủ.

Chương 50

N

ếu như là trước kia mà nói Trình Y sẽ không có bức thiết vì muốn thay

đổi hoàn cảnh sinh hoạt cho chính mình mà phiền não..., nhưng hiện tại cô có
con gái thì bắt đầu rối rắm.
Tuy nói hoàn cảnh ở đây không tệ, cô đối với nơi này cũng có chút ít cảm
tình, càng đừng nói đến những tộc nhân kia vẫn luôn sinh hoạt ở đây, tình cảm
của bọn hắn tuyệt đối rất thắm thiết.
Tuy có nhiều ưu điểm, nhưng mùa đông quá phiền toái, thức ăn thiếu thốn
không nói, ở bên ngoài làm việc thật sự là lạnh chết người. A Man bọn họ từ
nhỏ luôn sinh hoạt ở đây đã thành thói quen hơn nữa da dày thịt béo, dù mùa
đông phải dùng nước lạnh rửa cái gì cũng không sao. Chỉ là Trình Y thì không
được, cô chạm vào nước lạnh sẽ bị chết vì lạnh, mặc dù là nước đun nóng rồi,
giặt rửa đệm chăn da thú cũng rất không thuận tiện, mỗi lần giặt xong những vật
này cô vừa mệt mỏi lại vừa lạnh.
Trình Y quan sát qua, khí trời ở đây cùng với thời đại cô sống hơn hai mươi
năm trước không khác. Nói như vậy hẳn là có Phương Nam, Phương Nam bốn
mùa như mùa xuân, hơn nữa nếu như là gần biển thì càng tốt. Nước biển mặn,
cô có thể dùng nước biển lắng đọng làm ra muối. Nếu như có thể sinh hoạt bốn
mùa như mùa xuân, không lo thiếu thốn thực vật, hơn nữa trong hoàn cảnh còn
có muối để ăn, thật là có bao nhiêu tốt, cũng không cần lo lắng về sau bọn nhỏ
của cô sẽ chịu khổ.
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Chiến tranh giữa các bộ lạc ở đây đơn giản là bởi vì tranh đoạt thực vật và
nữ nhân, nếu như sinh hoạt tại địa phương căn bản không có động vật ngủ đông
cũng không cần lo lắng chuyện đói no, như vậy sẽ không có chiến tranh, an toàn
có sự bảo đảm thì so với cái gì đều tốt hơn.
Trình Y bắt đầu có mục đích hỏi thăm nữ nhân trong bộ lạc, để cho các nàng
có rảnh thì hỏi thăm nam nhân của các nàng đã từng đi qua Phương Nam hoặc
là nghe nói qua chưa. Lại dùng lời nói khách sáo thử thăm dò các nàng đối với
chuyện lúc này rời khỏi nơi này đi tới nơi khác sống sẽ có thái độ gì. Kết quả
lần này chịu đả kích, không ai nguyện ý lúc này rời khỏi nơi này đi tới địa
phương hoàn toàn chưa quen thuộc lại không biết rõ có tồn tại hay không. Chỉ
có hài tử tuổi còn nhỏ thích sự mới lạ nên đối với cái gọi là “Phương Nam” rất
hiếu kỳ. Nhưng bọn hắn đi theo người lớn, người lớn đi chỗ nào thì bọn họ liền
đi theo, người lớn không muốn đi thì cho dù bọn họ hiếu kỳ cũng sẽ không đi.
“Ai.” Sau khi về phòng, Trình Y cho Noãn bú sữa, đưa tay sờ lên khuôn mặt
nhỏ nhắn dần dần trở nên trắng nõn của con gái thở dài: “Noãn bảo bối, tất cả
mọi người không muốn đi Phương Nam thì làm sao bây giờ. Chẳng lẽ để con cả
đời đều sinh hoạt ở nơi lúc nào cũng ăn không đủ no như vậy, còn phải đối mặt
với mùa đông lạnh lẽo hoặc là trong hoàn cảnh chịu đựng bộ lạc khác khi dễ
sao?”
Noãn nghe không hiểu lời mẹ nói, bất quá cái miệng nhỏ nhắn đang ngậm
sữa ừ ừ hai tiếng như là đáp lại, sau đó tiếp tục vùi đầu hút sữa tươi tràn đầy
tình yêu của mẹ.
“Ha ha, Noãn là muốn đi Phương Nam hay là ở đây?” Trình Y bị phản ứng
của con gái đáng yêu chọc cho muốn cười, trêu ghẹo hỏi.
Lần này Noãn không có để ý tới Trình Y nói không ngừng, từ từ nhắm hai
mắt vểnh lên cái miệng nhỏ nhắn vui thích ăn sữa, hài nhi bú sữa mẹ bẩm sinh
liền có đủ kỹ năng, mà người khác nói bé cũng nghe không hiểu.
Trình Y không có tiếp tục hỏi, chỉ là trong lòng dâng lên nhàn nhạt phiền
não. Các tộc nhân không nguyện rời đi, A Man thân là tộc trưởng thì càng sẽ
không đi. Hàizzz, khó khăn lắm mới nghĩ ra được biện pháp lại không thể áp
dụng, thật sự là đả kích mà, xem ra chỉ có thể phải nghĩ những biện pháp khác.
Ôm con gái mềm mềm nho nhỏ, Trình Y không chỉ lần thứ nhất cảm thấy
may mắn Noãn sinh ra trong một năm không có phát sinh tai nạn gì. Nếu như
cuối mùa thu và mùa đông năm trước lại có ôn dịch lại có mưa to sau đó còn
cùng người ngoại tộc đánh ngươi chết ta sống như vậy..., cô không dám suy
nghĩ nữ nhi bảo bối của cô nên làm cái gì bây giờ.
Năm trước mưa to qua đi trái cây rau dại liền giảm đi không ít, mà vào mùa
đông vốn đã rất ít thực vật lại bị người ngoại tộc chia cắt một phần. Vì vậy các
tộc nhân càng đói bụng, dưới tình huống như thế trẻ con mới ra sinh đã rất khó
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bỗng nhiên lại không được ăn no, người lớn không đủ dinh dưỡng thì làm sao
có thể cho hài tử được no bụng?
May mắn năm nay còn không có người ngoại tộc đến tập kích, mặc dù thực
vật không đa dạng phong phú như ba mùa xuân hạ thu, nhưng so với năm trước
thì tốt hơn nhiều. Tối thiểu các tộc nhân sẽ không bị đói đến nỗi ngực dán vào
lưng, cộng thêm bắt cá, mỗi ngày các tộc nhân đều được ăn no một chút, không
no bảy tám phần nhưng có thể no năm sáu phần.
Bởi vì Trình Y vừa sinh hài tử, mà lại là nữ nhân tộc trưởng, nên mỗi ngày
đều có thể ăn no. Các tộc nhân rất tự giác, đều muốn dành nhiều thực vật tặng
cho những nữ nhân đang có thai hoặc là cho con bú, như vậy Trình Y ăn được
nhiều nên sữa cũng đủ, vì vậy Tiểu Noãn không chịu khổ.
Hi vọng cả mùa đông đều bình an vượt qua như vậy, không cần lại có người
ngoại tộc đến xâm phạm.
Nhưng mà cho dù năm nay có thể bình an trôi qua, vậy thì sau này? Ai, thứ
phiền não này không thèm nghĩ nữa, đều không có chuyện gì, một khi rối rắm
thật đúng là không dứt ra được, Trình Y rất là bất đắc dĩ.
Ông trời phảng phất như nghe được tâm tư của Trình Y, phá lệ khai ân, mùa
đông này không có mang đến cái gì phức tạp cho các tộc nhân, cả mùa đông
xem như đơn giản trôi qua như vậy.
Trong nháy mắt Noãn đã được bốn tháng, bắt đầu biết lật người, nhưng dù
sao cũng là trẻ mới sinh, cả ngày vẫn là ăn ngủ, ngủ ăn, tỉnh không lâu.
Xuân về hoa nở, Miểu giằng co không tới nửa ngày liền sinh ra một tiểu tử
béo, hai vợ chồng A Thái và Miểu vô cùng vui vẻ. Thân thể của Miểu cực kỳ
khỏe mạnh, sinh hài tử xong không tới hai ngày không có chuyện gì muốn ra
phòng, nhưng bị Trình Y cương quyết mệnh lệnh ở cữ ở trong phòng.
Cho dù Miểu không nhẫn nhịn được ở đủ ba mươi ngày trong tháng, nhưng
tối thiểu cũng được mười ngày nửa tháng. Dù sao A Thái còn có ba nữ nhân
khác, căn bản việc gì cũng không cần Miểu đi làm, không cần phải vội vã đi ra
ngoài.
Trình Y lo lắng đến mùa đông hàng năm cái ăn sẽ không đủ, tiếp tục như vậy
không tốt. Vì vậy liền để cho A Man mệnh lệnh tộc nhân đắp vài cái chuồng gà
bằng cỏ tranh, cô nghĩ nuôi súc vật.
Trong bộ lạc cho tới bây giờ cũng không có nuôi qua súc vật, nghe Trình Y
nuôi tất cả mọi người không phải rất đồng ý, bởi vì súc vật đều rất dã tính, nuôi
nhốt không tốt còn phiền toái.
Trình Y để cho A Man bọn họ chuyên chọn những động vật ăn cỏ, tốt nhất là
có thể đẻ trứng, như vậy nuôi súc vật sẽ không uổng phí thức ăn, còn có thể đẻ
trứng..., bình thường bọn họ luộc trứng ăn thì thuận tiện nhiều hơn. Vì để sinh
sôi nảy nở, tự nhiên phải săn cả trống và mái ghép thành đôi.
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A Man bắt đầu săn trở về hai con động vật có lông vũ dài màu hồng biết đẻ
trứng lớn hơn so với gà rừng, một mái một trống. Vì không cho chúng nó làm
ầm ĩ công kích người cho ăn, Trình Y dùng kéo cắt đi móng vuốt bén nhọn trên
chân bọn nó.
Mấy ngày đầu chúng nó không thuận theo bị người nuôi nhốt, cáu giận đỏ
mắt ra sức lăn qua lăn lại trong chuồng. Sau khi bị bỏ đói hai ngày thì thành
thật, đại khái cũng ý thức được móng vuốt trên chân gãy nếu như đi ra ngoài
khó tránh khỏi vận mệnh bị dã thú nuốt chửng. Vì vậy liền thành thành thật thật
ở lại nơi tạm thời an toàn trong chuồng, đồng bạn đi cùng thật đáng thương làm
thức ăn cho người ta.
Qua vài ngày quan sát, thấy hai con này hết náo loạn, hơn nữa mỗi ngày đều
đẻ trứng thì các tộc nhân liền tán thành quyết định của Trình Y, mỗi ngày các
tộc nhân bắt đầu ngoại trừ tìm cái ăn sẽ tìm thêm vài con động vật còn sống để
nuôi nhốt.
Nuôi nhốt động vật không chỉ mỗi ngày ăn trứng luộc dễ dàng, mà trong lúc
thời tiết không tốt không đi săn được thì còn có thể vô chuồng trực tiếp bắt động
vật giết ăn, các tộc nhân đều thật vui vẻ.
Ban đầu phương thức nuôi nhốt các loại động vật như vậy quả thật có nhiều
chỗ tốt, nhưng qua một thời gian các loại phiền toái xuất hiện. Trời nóng thì vấn
đề vệ sinh có phiền toái, mỗi ngày các nữ nhân đều phải dành ra một ít thời gian
đến quét dọn phân và nước tiểu trong chuồng. Cách vài ngày nam nhân còn phải
mang chúng nó đi ra sông tắm, nếu không sẽ có mùi. Trên thân những động vật
phát ra mùi khó ngửi ảnh hưởng đường hô hấp các tộc nhân không nói, thời
điểm mùa hè còn dẫn đến muỗi, chỉ có thể thường xuyên vệ sinh sạch sẽ chuồng
nuôi và trên thân động vật.
Trình Y luôn chú ý đến tình huống vệ sinh những động vật này, nuôi động
vật không phải dễ dàng như vậy, chỉ cần có một con ỉu xìu mơ màng cô lập tức
sẽ kéo nó ra khỏi chuồng nhốt riêng một mình, nếu nó tiếp tục bệnh thì nhanh
chóng giết chết rồi đem chôn.
Đây là cô phòng ngừa bệnh ôn dịch, ở hiện đại khi gà bị cảm cúm, heo cảm
cúm... ảnh hưởng rất lớn. Hiện tại phương án nuôi động vật là cô nói ra, nếu
như xảy ra chuyện gì lương tâm của cô khó có thể bình an. Đây cũng là nguyên
nhân vì cái gì cô không cho tộc nhân nuôi tự nhốt động vật, từng chuồng đều
tách ra một khoảng cách, tối đa nuôi hai ba mươi con, nếu nhiều hơn nữa khi
xảy ra sự cố hậu quả rất không thể lường được.
Nuôi dưỡng tiểu động vật, ngày thường sẽ trông coi hài tử, loại cuộc sống
bình thản gia đình tạm ổn này Trình Y cảm thấy rất không tồi, dần dần cô cũng
buông tha cho suy nghĩ đi Phương Nam sinh sống.
Qua hơn nửa năm, những động vật bị nuôi nhốt cũng đã có thói quen, đã
giảm bớt dã tính hung mãnh, có hai ổ trứng được ấp nở ra con nhỏ.
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Tuy rằng bình thường sẽ giết thịt vài con, nhưng các tộc nhân sẽ không gián
đoạn đi săn động vật. Hơn nữa chúng nó ấp trứng hoặc đẻ con làm cho số lượng
gia tăng, khi mùa đông tiến đến thì số lượng “Gia cầm” đã nhiều đến gần trăm
con. Con lớn chiếm nhiều hơn, ngẫu nhiên có thể cung cấp thức ăn cho các tộc
nhân no bụng khi không đi săn, con còn nhỏ các tộc nhân không nỡ ăn.
Noãn đã một tuổi, biết gọi mẹ và Ada rồi, lớn lên rất giống Trình Y, trắng
trẻo nõn nà, cái trán và con mắt lớn lên giống A Man, còn lại đều xinh xắn
giống như mẫu thân, tiếng nói chuyện giòn vang, cả ngày ở trong phòng bò qua
bò lại, nước miếng chảy đầy đất, y y nha nha không ngồi yên.
“Mẹ.” Noãn bò đủ, liền chảy nước miếng bò về phía Trình Y, cố gắng dùng
sức muốn bò lên chân Trình Y.
Noãn chưa biết đi, nếu có người vịn thì bé có thể đứng lên đi hai bước,
nhưng vừa buông bé sẽ lập tức mềm chân ngồi dưới đất.
Trình Y ôm Noãn, cẩn thận đặt bé ở trên đùi tránh đi bụng của mình, cầm
khăn lau miệng cho bé nhẹ khiển trách: “Lại bò loạn, đầu gối đỏ thì làm sao bây
giờ?”
“Bò, bò.” Noãn đưa tay lôi kéo tóc Trình Y chơi, mông nhỏ nhích lên phía
trước cọ cọ muốn gần mẫu thân thêm chút nữa, nhưng luôn bị Trình Y khống
chế được không cho bé quá gần, tiểu tử kia ủy khuất dẹp miệng lên án nhìn
Trình Y: “Mẹ, ôm.”
Trình Y cười khổ, không phải cô không muốm ôm Noãn vào trong ngực, thật
sự là bé quá tinh nghịch, được ôm là động đến động đi không ngồi yên, mà cô
lại...
Ngay lúc con mắt Noãn hồng hồng, hít sâu một hơi chuẩn bị lớn tiếng khóc
lên phát tiết tâm tình bất mãn thì A Man đã trở lại.
“Ada ôm Noãn.” A Man vén rèm đi vào, lại gần ôm lấy con gái đang buồn
bực giơ tay cao khỏi đầu liền trêu chọc bé: “Xem, thích Ada ôm hay mẹ ôm?”
Noãn được dỗ cười khanh khách không ngừng, vui sướng kêu: “Ada tốt, Ada
tốt.”
Trình Y yêu cầu Noãn gọi cô là mẹ, biết rõ A Man không quen được gọi “Ba
ba”, vì vậy liền dạy Noãn theo tập tục ở đây gọi hắn Ada.
Thấy A Man dỗ tiểu công chúa vui vẻ, Trình Y nhẹ nhàng thở ra, nhẹ nhàng
sờ bụng khóe môi nở nụ cười ôn nhu.
Thấy động tác của Trình Y, A Man không đùa con gái nữa nhìn về phía
Trình Y: “Hôm nay tiểu tử trong bụng có làm khó ngươi không?”
“Không có.” Trình Y lắc đầu, nhìn thấy con gái bởi vì A Man dừng lại mà
chu môi cười khẽ: “Hôm nay không có nôn, tiểu tử kia thành thật.”
www.vuilen.com

299

Tác Giả: Mèo Mặt To Thích Ăn Cá

HÀNH TRÌNH ĐẾN VIỄN CỔ

Trình Y lại mang thai, vừa được hai tháng, cho nên mới không dám ôm
Noãn mập mạp lại không thành thật, sợ động thai khí.
“Vậy là tốt rồi.” A Man cười đến nheo mắt, giơ Noãn đang duỗi chân kháng
nghị lên cao nói: “Noãn sắp có tiểu đệ đệ rồi, đến lúc đó Noãn phải chiếu cố
tiểu đệ đệ.”
Chẳng muốn hỏi lại vấn đề “Làm sao ngươi dám khẳng định là con trai”...,
Trình Y bất đắc dĩ cười, cô cũng hi vọng cái thai này là con trai, trai gái song
toàn thật đẹp mĩ mãn.
“Về sớm vậy, lại không săn được sao?” Trình Y sầu lo hỏi.
“Ta nhớ Noãn nên về trước, bọn họ còn chưa trở lại, yên tâm, hôm nay thu
hoạch không tệ, giết thêm mấy con gà nuôi trong chuồng có thể làm cho tất cả
mọi người ăn no nê.” A Man một bên dỗ con gái chơi đùa một bên trả lời. Mùa
đông lạnh đại bộ phận động vật nuôi chịu không được, trong chuồng chồng chất
rất nhiều cỏ khô, chu vi bốn phía được che rất nghiêm cẩn. Dù sao không bao
lâu cũng sẽ giết thịt chúng nó, không quá bận tâm có đông chết chúng nó hay
không, cho dù đông chết cũng không sợ, vừa vặn giết thịt ăn.
“Vậy là tốt rồi.”
“Ngươi còn đang suy nghĩ muốn đi cái gì ‘Phương Nam’ sao?” Tuy Trình Y
không có nói cho hắn biết suy nghĩ này, nhưng về sau A Man nghe các tộc nhân
nói Trình Y rất tò mò với “Phương Nam”. Vì vậy liền đoán được là nàng muốn
đến địa phương mà bọn họ chưa nghe nói qua cũng không biết để sinh sống.
“Ta là đi theo ngươi, ngươi ở đâu thì ta liền ở đó, địa phương ngươi không
muốn đi thì tất nhiên ta cũng không nguyện ý đi.”
A Man nghe vậy giống như say rượu, trong nội tâm ấm áp, ôm Noãn ngồi
xuống cạnh Trình Y. Đặt nữ nhi nhẹ nhàng lên da thú cho nàng tự chơi, duỗi
cánh tay ôm Trình Y cười nói: “Ngươi nói đúng, ta ở đâu thì ngươi liền ở đó,
‘Phương Nam’ kia cho dù tốt ta cũng vậy không lạ gì, vẫn là sinh hoạt ở đây
thoải mái.”
Đối với địa phương hoàn toàn lạ lẫm hơn nữa xa xôi, mọi người tự nhiên là
lựa chọn địa phương quen thuộc sống từ nhỏ. Đây là chuyện thường tình, cho
nên Trình Y đối với suy nghĩ muốn đi Phương Nam sống cũng không có cố
chấp.
Đã qua một lần mang thai, lần mang thai này Trình Y đã có kinh nghiệm, có
phản ứng bất thường cũng không giống như lúc mang thai Noãn lo lắng kinh
hoảng như vậy. Lần thứ hai mang thai cũng không có hành nhiều, nôn nghén
không lợi hại.
Mấy tháng sau Trình Y như nguyện sinh được một bé trai, lần mang thai này
thoải mái qua ngày như ngày bình thường, Trình Y cũng không ngoại lệ, đứa
con trai này không có đau bao lâu thì sinh ra.
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A Man ôm con trai cao hứng cười không ngừng, Noãn đã hai tuổi ôm chân A
Man ngửa đầu xem đệ đệ, ngọt ngào ngây thơ nói: “Đệ đệ, nhỏ.”
“Con vừa sinh ra cũng nhỏ như đệ đệ.” Tâm tình A Man thật tốt nói với con
gái.
Trình Y vừa sinh xong thân thể rất suy yếu, nhìn thấy con trai đang ngủ
trong ngực A Man mỉm cười: “Ôm tới ta nhìn xem.”
A Man vội vàng đặt con trai vào trong ngực Trình Y, cười híp mắt nói:
“Xem tiểu tử này thật đáng yêu.”
Nói thật, hài nhi vừa sinh ra vừa xấu vừa nhỏ, thực nhìn không ra đáng yêu ở
đâu, A Man thuần túy là vui vẻ quá mức, cho nên nhìn con trai của mình thế nào
cũng tốt.
Vuốt vuốt ngực nở, Trình Y ôn nhu nhìn con trai: “Bảo bảo mau tỉnh, mẹ
chờ con tỉnh lại cho con uống sữa non.”
Noãn tò mò ghé vào bên cạnh tiểu đệ đệ, vươn tay muốn sờ hắn, kết quả bị A
Man ngăn trở nói: “Noãn đừng đụng, đệ đệ đang ngủ.”
“Sờ, sờ.”
“Chờ đệ đệ tỉnh lại rồi sờ, Noãn là tỷ tỷ phải nghe lời.” Trình Y nhỏ giọng
dụ dỗ Noãn.
Noãn không được sờ đệ đệ cũng không tức giận, leo lên cạnh Trình Y làm
nũng một lát sau liền mệt nhọc, ngáp một cái rồi nhắm hai mắt.
A Man thấy thế nhẹ nhàng ôm con gái đến đặt ở một bên khác của Trình Y,
đắp kín chăn cho bé vỗ nhẹ phía sau lưng Noãn dỗ bé chìm vào giấc ngủ.
Noãn đang ngủ, con trai lại không có dấu hiệu tỉnh lại, vừa sinh xong Trình
Y rốt cuộc cũng nhịn không được nói với A Man: “Con trai tỉnh lại thì nhớ đánh
thức ta dậy cho nó bú.”
“Được, ngươi ngủ đi.”
Trình Y mệt mỏi nhắm mắt lại, rất nhanh liền ngủ.
Trong lúc Trình Y ngủ, hai đứa con nằm ở hai bên người cô, một lớn hai nhỏ
ngủ ngon lành. A Man nhìn vẻ mặt vợ con ngủ ngon không nỡ chớp mắt, trong
ánh mắt toát ra nồng đậm hạnh phúc và thỏa mãn.
Cúi đầu xuống nhẹ nhàng mà hôn lên mặt tất cả ba người, sau đó mở ra một
tấm lớn da thú trải ở bên cạnh con trai, nằm trên đó cùng ngủ với bọn họ.
Thời gian ngày từng ngày trôi qua, Trình Y đã nghĩ sẽ trôi qua cả đời ở chỗ
này, hầu như cô cũng không còn nghĩ tới Phương Nam nữa. Kết quả ông trời
giống như là đang đùa giỡn con người lại lần nữa dùng thiên tai đến khảo
nghiệm bọn họ. Mưa to liên tiếp trong mười ngày, làm cho mực nước sông dâng
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lên cao, trên núi thác nước nhỏ biến thành thác nước lớn, bộ lạc bị chìm trong
biển nước.
Không biết là chỗ nào có vấn đề, nước biến chất cực kỳ kém, không chỉ có
nước sông vừa đục vừa bẩn, thác nước cũng không sạch sẽ. Cho dù là nước đun
sôi cũng làm cho người già và trẻ nhỏ sức chống cự đau bụng buồn nôn. Mắt
thấy bầu trời không có chút dấu hiệu trong lành, vẫn luôn âm u, thời tiết nghiêm
trọng ảnh hưởng tới cuộc sống mọi người.
Những động vật bắt đầu kết thành đàn di cư, thỉnh thoảng sẽ có tốp năm tốp
ba người đi ngang qua bộ lạc của A Man, những người này đều là chạy nạn
chuyển đi.
A Man suy đi nghĩ lại, cuối cùng quyết định mang theo các tộc nhân rời khỏi
nơi đây đi tị nạn, phương hướng bọn họ chọn là Phương Nam.

Chương 51

Q

uá trình chạy nạn rất vất vả, hơn nữa còn mang theo hài tử, Noãn đã năm

tuổi, đệ đệ Dương Dương ba tuổi, trên đường đi đều được A Man và Trình Y
cõng trên lưng. Các tộc nhân đều mang theo chút ít dụng cụ đơn giản, buổi tối
tùy tiện chọn một nơi miễn cưỡng tập hợp nghỉ ngơi cùng một đêm, sau đó
hừng đông lại tiếp tục chạy đi.
Người lớn tuổi còn có vài người cá biệt thân thể không tốt thật sự chịu không
nổi gian nan mà ngã bệnh, có người có thể trị khỏi nhưng cũng có người bệnh
không dậy nổi cuối cùng bệnh chết. Trong đó có cả mẫu thân của A Man và A
Thái, chủ yếu là do nàng buồn rầu gây ra, bởi vì không nỡ rời đi bộ lạc đã sinh
trưởng hơn nửa đời người, hơn nữa còn là nơi cùng phụ thân A Man đã từng
sống qua. Một khi rời đi thì giống như rời khỏi điều gì đó rất quan trọng với
sinh mệnh, do đó vẫn luôn buồn bực không vui, cuối cùng tâm tình buồn bực
thành bệnh mà chết.
Kỳ thật cho dù rời đi, chờ trận tai nạn trôi qua vẫn là có thể trở về. Nhưng
trên đường chạy nạn người và súc vật quá nhiều, gian khổ này khó có thể tưởng
tượng. Trong quá trình lưu vong mọi người đã chịu tội đủ rồi, còn ai có tinh lực
mà nghĩ chuyện sau này? Trước giải quyết khốn cảnh trước mắt rồi nói sau.
Khu vực gặp tai họa cũng không lớn, mọi người đi khoảng bảy tám chục
dặm lộ trình rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra, bởi vì cuối cùng đã tới nơi không có gặp
tai họa, hoàn cảnh an toàn.
Các tộc nhân muốn ở gần đó tìm một chỗ cho mọi người ở lại thành lập bộ
lạc mới. Trình Y cảm thấy như vậy không ổn, cảm thấy nơi này cách địa
phương ban đầu của bọn quá gần, khó bảo đảm sẽ không xuất hiện tình huống
tai nạn dời đi. Cuối cùng việc ấy để cho ‘vu’ bói toán, nàng nói tương lai trong
một tháng địa phương chung quanh trên trăm dặm đều lục tục gặp tai họa. Ở
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đây lập tức sẽ không an toàn, đề nghị mọi người nhanh chóng dời đến nơi an
toàn rồi dừng lại.
Vì vậy mọi người cắn răng lại đi hơn một tháng, trong lúc có người già và trẻ
nhỏ là khổ cực nhất, hài tử lớn chút còn có thể tự mình đi đường, hài tử nhỏ
phải để người lớn cõng trên lưng rồi. Thời gian này Trình Y mỏi mệt không
chịu nổi, trường kỳ dãi gió dầm sương làn da không còn mềm mại như nước
trước kia, làn môi bị nứt da, coi như cô vẫn còn tốt, những nữ nhân khác so với
cô chật vật không biết bao nhiêu lần.
Chờ hoàn toàn thoát ly hoàn cảnh “Nguy hiểm” thì mọi người đã mệt mỏi
không chịu nổi, tìm đại một cái sơn động ngừng chân, nghỉ ngơi vài ngày.
Rất nhiều người không muốn đi nữa, đã muốn lưu lại cắm rễ, nhưng Trình Y
rất muốn tiếp tục đi về phía nam, đã đi xa như vậy rồi, sao không lại vất vả đi xa
hơn chút? Một đường đi xuống đến nay cô cảm giác được càng đi xuống nam
không khí càng ẩm uớt, nhiệt độ so với chỗ ở trước kia chỉ cao hơn chớ không
thấp hơn. Điều này càng làm cô tin tưởng vững chắc cái gọi là Phương Nam bốn
mùa như mùa xuân tồn tại, hơn nữa cách bọn họ không xa.
Một đường chạy trốn làm các tộc nhân bực bội không chịu nổi, hơn nữa còn
bệnh chết mệt chết đi vài tộc nhân, một nhóm người không muốn đi nữa rồi.
Mặc kệ nguyện vọng của A Man, mấy người kết nhóm ở lại, tìm bộ lạc ở gần đó
tìm nơi nương tựa.
Đối với việc này, A Man rất khó chịu, nhưng hắn không thể ích kỷ lại buộc
tộc nhân vất vả đi theo hắn. Chỉ có thể trầm mặc, hắn không phải là không
muốn cắm rễ ở đây, nhưng trong quá trình chạy nạn cũng chạy theo hướng
“Phương Nam”. Hỏi thăm ý kiến các tộc nhân, không muốn đi theo hắn có thể
rời đi tìm bộ lạc khác tìm nơi nương tựa, muốn tiếp tục đi theo hắn hãy đi theo,
hắn không ép.
Có vài nữ nhân không muốn ăn khổ nữa, thừa dịp buổi tối mọi người ngủ say
thì lén lút đào tẩu chạy về phía bộ lạc khác. Kể từ đó tỉ lệ nam nữ trong tộc đột
nhiên liền cân bằng lại. Có nhiều nữ nhân không phải trên đường nhiễm bệnh
mà chết thì nửa đường rời đi, đến cuối cùng tộc nhân đi theo A Man cộng lại
cũng chưa tới một phần tư trước kia.
Lại đi hơn một tháng, thời điểm vào thu bọn họ cuối cùng đã tới Phương
Nam, tìm địa phương cách gần biển bén rễ. Chỗ đặt chân của bọn họ rõ ràng cao
hơn mặt biển rất nhiều, cho nên không cần lo lắng sóng thần, nguy hiểm có đến
đây thì cũng không khó khăn thoát đi.
Bờ biển có không ít hộ gia đình, đều là dùng hình thức quần cư thành bộ lạc,
nhưng mỗi bộ lạc cũng không nhiều người lắm. Người nơi này vô luận là nam
hay nữ, làn da đều rất tốt, làm người cũng nhiệt tình. Thấy A Man bọn họ phải ở
chỗ này đặt chân xây nhà, mỗi ngày đều có một ít người đi tới hỗ trợ, còn có
người đưa tới thực vật thức ăn.
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“Ở đây quả nhiên tốt, không có uổng công chịu tội.” Ăn thịt nướng hàng
xóm đưa tới, các tộc nhân cảm giác rất thỏa mãn, bọn họ đã hỏi thăm qua, ở đây
quả nhiên giống như Trình Y đã nói. Không có mùa đông, chỉ là mùa hè sẽ rất
nóng, bất quá cũng may có biển, trời nóng thì đi bờ biển tắm có thể giải nóng.
Mọi người nói bọn họ ở đây chưa bao giờ lo lắng cho cái ăn, rau quả một
năm bốn mùa đều có, không hề có động vật ngủ đông, không lo không có con
mồi ăn. Hơn nữa chỉ cần không đắc tội những bộ lạc khác..., thì cũng sẽ không
xảy ra chuyện chiến tranh, giữa các bộ lạc đều rất hữu hảo hơn nữa đoàn kết.
Nếu xuất hiện một bộ lạc phá lệ kiêu ngạo mà nói..., bộ lạc khác sẽ liên hợp lại
đuổi bọn họ đi.
Bởi vì điều kiện có hạn, người Phương Nam không khỏe mạnh giống A Man
bọn họ như vậy. Nghe nói A Man bọn họ đến từ Phương Bắc, đều rất ngạc
nhiên, nghe nói chỗ đó không chỉ có mùa đông sẽ thường thường đói bụng mà
còn phải lúc nào cũng đề phòng người ngoại tộc xâm lấn thì đều âm thầm may
mắn cuộc sống mình tại Phương Nam.
Ở đây cũng có người di dời tới từ Phương Bắc như A Man bọn họ như vậy,
chỉ là rất ít.
“Những cái chậu này cho các ngươi mượn dùng trước, chờ các ngươi có lại
lần nữa thì cho chúng ta.” Hàng xóm gần đó đem tới nhiều chậu cho Trình Y
các nàng giặt quần áo.
“Thật sự là rất cảm ơn.” Trình Y thật cao hứng, đến Phương Nam là quyết
định đúng, cô không nghĩ tới người ở đây sẽ thân thiện nhiệt tình như vậy, cho
cái ăn đưa đồ dùng, có nữ nhân trong lúc rảnh rỗi còn tìm bọn họ đến tán gẫu
giải buồn.
“Không cần cám ơn.” Phụ nhân thấy Trình Y lớn lên chẳng phải người cao
to, giống với thân hình của các nàng, vì vậy đối với Trình Y rất nhiệt tình.
Gọi Noãn và Dương Dương đến, Trình Y ôn hòa nói: “Nào, gọi dì.”
“Dì.” “Dì.” Hai đứa bé nhu thuận mở to một đôi mắt đen nhánh xinh đẹp
nhìn qua phụ nhân cười.
“Ôi, thật đáng yêu, chậc chậc, nhìn sắc mặt hai hài tử đã hòa hoãn rồi này,
mấy ngày hôm trước lúc các ngươi mới tới mặt của bọn hắn cũng không phải là
như vậy.” Phụ nhân cúi người nhẹ nhàng nhéo nhéo khuôn mặt bóng loáng nhỏ
nhắn của hai tỷ đệ khen ngợi nói.
Trình Y nhớ tới thời gian trước trong quá trình di chuyển hai đứa con chịu
khổ, trong nội tâm rất áy náy. Nếu không phải cô kiên trì tới nơi này phải đi
thêm hơn một tháng, bọn nhỏ cũng sẽ không gầy gò mỏi mệt giống như con khỉ,
sắc mặt tóc tai vàng ệch. Cũng may ở đây không kém so với tưởng tượng của
cô, nếu không lương tâm của cô áy náy không yên.
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“Không khí ở đây tốt, mà tỷ tỷ lại thường xuyên cho trái cây món ăn tới, bọn
nó không muốn thay đổi trắng trắng mềm mềm cũng khó khăn.” Trình Y lấy
lòng nói, không khí Phương Nam nuôi người, mới hơn mười ngày tới đây chất
da của cô cũng được làm dịu không ít, qua một thời gian nữa nói không chừng
làn da còn tốt hơn so với trước kia.
Lúc này, Miểu mang theo con trai gần bốn tuổi đi tới chào hỏi: “Tỷ tỷ lại
giúp chúng ta rồi, thời gian này nhờ có các ngươi hỗ trợ, chúng ta mới không
còn luống cuống tay chân như vậy.”
A Thái và Miểu cũng cùng đi theo đến Phương Nam, trong ba nữ nhân khác
của A Thái có hai người không có sinh con trên đường đi đã đi tìm bộ lạc khác
tìm nơi nương tựa. Một người khác có một con gái hai tuổi, không biết là không
nỡ rời bỏ cốt nhục hay là đối với A Thái có cảm tình, tóm lại phải không ngại
vất vả đi theo đến đây.
Con trai của Miểu tên là Đại, lớn lên giống Miểu, ngũ quan rất lập thể, là
nam hài tử xinh đẹp, nhìn thấy Noãn và Dương Dương thì buông tay của mẫu
thân đi tới chơi với nhau. Vừa tới địa phương xa lạ bọn họ không quen, quả
thực thành thật một chút, hiện tại quen thuộc lại khôi phục thành hình dáng
bướng bỉnh trước kia, mấy đứa hài tử tụ lại cùng một chỗ không lâu là có thể
lăn qua lăn lại toàn thân như quả cầu đất.
Khu vực khác biệt, ở đây chủng loại hoa quả rất khác với Phương Bắc, rất
nhiều loại A Man bọn họ đều chưa nếm qua, cảm giác rất mới lạ.
Trình Y hiểu rõ người sinh hoạt tại nơi này cũng không có muối, đều là
trong cơ thể động vật có hàm chứa muối, cho nên không ảnh hưởng sinh tồn.
Chờ xây xong nhà cửa, sau đó đồ vật nên có cũng có đủ, Trình Y liền bắt
đầu bận việc làm muối.
Cô không cách nào làm ra muối tinh khiết như hiện đại, muối thô miễn
cưỡng có thể thử một lần. Cô không có tinh luyện muối a-xít, có biết nguyên lý
nhưng trở ngại điều kiện không thích hợp, cho nên thử vô số lần, vừa nấu nước
vừa loại bỏ. Lợi dụng độ hòa tan là khác biệt lấy ra muối thô sau đó lại kết tinh,
những việc này thoạt nhìn dễ dàng, kỳ thật khi làm thì rất phiền toái, nấu nước
biển lấy muối không chỉ cho sản lượng thấp, chất lượng cũng không có gì đặc
biệt. Nhưng hiện tại cũng không phải là mùa hạ, nắng không đủ, nên cô không
chọn lựa phương pháp phơi muối, suy đi tính lại Trình Y thấy nấu thì nhanh
hơn.
Sau vài ngày Trình Y bận rộn, nhiều lần nghiên cứu thử qua vô số lần cuối
cùng từ trong nước biển tinh luyện ra được coi như là muối “sạch sẽ”, điều này
làm cho cô vô cùng kích động.
Chờ các tộc nhân đi săn trở về lúc nướng thịt cô đem muối quét lên một ít,
quả nhiên hương vị sẽ không giống nhau, rất nhiều năm chưa được ăn qua thức
ăn bỏ thêm muối, giờ ăn vào Trình Y cảm động đến rơi nước mắt.
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“Ngươi làm sao vậy?” A Man nhìn thấy Trình Y rơi lệ thì kinh hãi, bất chấp
đang nướng thịt luống cuống tay chân lau nước mắt cho Trình Y.
“Không có gì, ngươi nếm thử cái này.” Trình Y cầm muối trong tay bỏ thêm
vào thịt nướng đưa cho A Man, ý bảo hắn nếm thử.
A Man buồn bực nhìn mắt Trình Y, xác nhận là cô kích động mà khóc chứ
không phải là thương tâm mà khóc thì mới yên lòng ăn vào thịt nướng Trình Y
đưa tới. Nhai một cái liền sửng sốt, sau đó lại ăn thêm một miếng, lại một
miếng, cắn ba cái, rất nhanh liền ăn xong rồi.
“Ăn ngon không?” Trình Y luôn quan sát thái độ của A Man, thấy con mắt
hắn mở thật lớn, mấy ngụm đã ăn thịt xong thì trong nội tâm rất vui sướng.
“Ăn ngon, đây là bỏ thêm muối mà ngươi chơi đùa ra mới biến thành ăn
ngon vậy hả?” A Man rất kinh ngạc, không nghĩ tới muối nho nhỏ lại có hiệu
quả lớn như vậy.
“Đúng! Ta đây mấy ngày vất vả không có uổng công hả?” Trình Y đắc ý,
thấy bộ dáng liếm môi vẫn chưa thỏa mãn của A Man, cười xong lại đem muối
tiếp tục nướng thịt. Thịt đang nấu trong nồi cô cũng để muối, đây là cho đứa
nhỏ ăn, cô không cho tiểu hài tử ăn quá nhiều đồ nướng.
“Nhanh, nhanh nướng.” A Man thèm ăn một tay cầm một chuỗi thịt tươi đặt
lên lửa nướng. Bình thường không biết là thịt nướng nhàn nhạt có cái gì không
tốt, hiện tại nếm qua thịt bỏ thêm muối trở nên có vị mặn đột nhiên cảm thấy
trước kia ăn thịt thật là chán ghét.
Một bữa cơm, một nhà bốn người ăn được cực ngon, mỗi người đều ăn thật
nhiều, thỏa mãn đến hận không thể nằm trên mặt đất lăn vài cái.
Bởi vì Trình Y chỉ muốn thử hiệu quả một chút, không có làm ra nhiều
muối, cùng nhiều người ăn thì không đủ, cho nên không có cách nào cho tộc
nhân khác nếm thử một chút.
Thấy A Man và hai đứa con thích như vậy, Trình Y tin tưởng hơn nhiều, vì
vậy tiếp tục nấu muối, tìm được phương pháp nên nấu muối cũng nhanh hơn,
đem biện pháp nói cho A Man để cho hắn giúp đỡ cùng nấu, lấy được muối
phân cho tộc nhân một ít dùng thử.
Muối này là không có ai chán ghét, cho dù Trình Y làm muối không đạt
được độ tinh khiết cao nhưng vị mặn này cũng là cực kỳ tuyệt vời. Các tộc nhân
nếm được mỹ vị của muối sau lại càng cao hứng, hận không thể sùng bái Trình
Y như Vu Thần. Càng ngày càng không hối hận lúc trước chịu nhiều tội chạy
hơn một tháng mới tới đây cư ngụ. Không chỉ có không cần lo lắng mùa đông
thiếu thốn thức ăn, lại còn có thể ăn được muối, sự kính yêu của các tộc nhân
với A Man và Trình Y tăng vọt chưa từng có.
Phương pháp nấu muối còn rất nhiều khuyết điểm, sản lượng quá thấp, quá
cực khổ, một người nấu thu hoạch có hạn. Vì vậy Trình Y dạy biện pháp cho
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các nữ nhân trong tộc để mọi người cùng nhau nấu muối. Bởi vì nhận qua sự
giúp đỡ của các bạn hàng xóm quá nhiều, chờ muối được nhiều hơn liền đem
muối đưa cho các bạn hàng xóm đi nếm thử, lại động viên hàng xóm nấu muối
cùng bọn họ.
Phơi muối so với nấu muối thì thuận tiện hơn nhiều lắm, Trình Y tính toán
vào mùa hạ nhiệt độ cao thì thử đi phơi muối.
Thời gian ngày từng ngày trôi qua, mùa đông rất nhanh đã tới rồi.
Nhiệt độ ở đây quả nhiên không thấp, ban ngày có chừng mười lăm mười
sáu độ, ban đêm cho dù lạnh cũng có ba bốn độ, tóm lại sẽ không xuất hiện tình
huống dưới 0 độ. Cũng không lo lắng thức ăn, không chỉ có hoa quả, những
động vật cũng ẩn hiện như bình thường, mỗi ngày đều có thể săn đủ con mồi.
Cuộc sống ổn định lại, các tộc nhân trong môi trường ấm áp ẩm ướt làn da
đều thay đổi tốt hơn, nơi này có loại thực vật có thể tẩy vết bẩn, khi tắm đem
chà xát thành nước có thể dùng giống như xà phòng. Sau khi tắm xong không
chỉ sạch sẽ lại còn lưu lại hương thơm hoa cỏ nhàn nhạt tươi mát.
Cái này có thể làm hỏng các nam nhân, nữ nhân của bọn hắn không chỉ có
làn da trở nên mặn mà, cảm xúc lúc sờ lên càng ngày càng tốt còn mang hương
thơm. Điều này làm cho một đám người suy nghĩ bằng nửa thân dưới “giống
đực” hứng trí ngẩng cao, hàng đêm sênh ca, quan hệ nam nữ hài hòa chưa từng
có, đợi mùa đông qua mùa xuân đến thì phụ nữ mang thai dần dần nhiều hơn.
Một buổi sáng nào đó lúc ăn cháo thì Trình Y ngửi được mùi thịt A Man
đang nấu, một trận buồn nôn, buông chén chạy ra ngoài nôn thốc nôn tháo.
Từng có hai lần kinh nghiệm, lần này A Man cũng không luống cuống, đứng
ở sau lưng Trình Y một bên vỗ lưng cho cô một bên nhếch miệng vui mừng:
“Lại mang bầu hả? Thật tốt.”
Loại cảm giác buồn nôn này quá mức quen thuộc, hơn nữa nguyệt sự chậm
nửa tháng, sau khi Trình Y ói xong nở nụ cười, từ sau khi sanh Dương Dương
bụng cô đã không có động tĩnh rồi. Trên đường di chuyển không có phương tiện
mang thai, cô vẫn luôn chú ý đến không để cho mình mang thai. Hiện tại thời
gian trôi qua rất dễ chịu, trong chu kỳ nguy hiểm hàng đêm cô quấn quít lấy A
Man thân mật, rốt cuộc cô cũng được như nguyện.
Trình Y biết rõ bởi vì đại bộ phận tộc nhân bỏ đi tuy ngoài miệng A Man
không nói, nhưng trong nội tâm rất khổ sở, cho nên hắn rất muốn tăng thêm số
lượng tộc nhân làm chút cống hiến. Hơn nữa cô rất yêu thích hài tử, Noãn và
Dương Dương luôn kêu gào có thêm đệ đệ hoặc muội muội thì tốt rồi. Trình Y
không thèm để ý có nhiều con thì phiền toái, thừa dịp tuổi trẻ có thể sinh thì
sinh, con đông thì náo nhiệt.
“Có lẽ là mang bầu.” Trình Y vui vẻ cười nói với A Man.
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A Man nghe vậy càng cao hứng, ôm bả vai mang cô vào trong phòng lớn
tiếng nói với hai đứa con đang ăn đầu đầy mồ hôi: “Các con, mẹ các con sẽ cho
các con thêm tiểu đệ đệ muội muội.”
Nghe vậy, hai đứa bé nhanh chóng nuốt thức ăn trong miệng, hoan hô chạy
tới.
A Man nhanh chóng duỗi cánh tay ôm lấy hai con khỉ, ngồi xuống ôn hòa
dặn dò: “Trong bụng của mẹ có tiểu bảo bảo rồi, từ nay về sau không được từ xa
bổ nhào lên người mẹ có nghe không? Nếu không nghe lời thì Ada đánh cái
mông của hai con!”
“Biết rồi.” Noãn nghĩ có thêm nhiều đệ đệ hoặc muội muội để khi dễ tâm
tình rất tốt, vẫn luôn bị Noãn khi dễ Dương Dương nghĩ rốt cuộc có người để
hắn bắt nạt một chút, vì vậy tâm tình cũng rất tốt.
Không biết ý nghĩ trong lòng của hai đứa con, A Man thấy con trai con gái
nghe lời như vậy tâm tình thật tốt, hôn thật mạnh vài cái trên mặt bọn hắn luôn
miệng nói: “Láu lỉnh”.
Trình Y đi đến trước bàn ngồi xuống, mỉm cười nhìn ba cha con cười đùa
thành đoàn, cảm thấy không cần lại lo lắng thực vật không cần trải qua mùa
đông lạnh lẽo, loại cuộc sống người một nhà ở cùng một chỗ cười cười nhốn
nháo này thật tốt.
“A Man, ngươi có hối hận khi tới nơi này định cư không?” Trình Y nghiêm
túc hỏi. Khi tới được đây bọn họ cũng bỏ ra một cái giá rất lớn, những tộc nhân
cùng nhau sinh hoạt kia đại bộ phận đều không có đi theo A Man.
A Man biết rõ Trình Y muốn nói gì, một tay ôm một đứa con, cất bước đi tới
gần Trình Y, cười thỏa mãn nói: “Ban đầu nghĩ đến nhiều đồng bạn bỏ đi như
vậy quả thật rất buồn, nhưng hiện tại cuộc sống của các tộc nhân đi theo ta tới
đây tốt hơn trước kia, nụ cười trên mặt so với trước kia cũng nhiều hơn, điều
này làm cho ta cảm thấy được quyết định của mình đáng giá. Những đồng bạn
của chúng ta rời đi sinh hoạt tại nơi khác, cùng dĩ vãng không có gì khác biệt,
chỉ là không có cùng sinh hoạt chung một chỗ với chúng ta mà thôi, nghĩ như
vậy cũng không còn tiếc nuối.”
Nhìn mặt Trình Y theo lời nói của hắn bắt đầu tỏa sáng, lại nhìn hai đứa nhỏ
đáng yêu xinh đẹp ngồi trên chân của mình. A Man mỉm cười một lần nữa nhìn
về phía Trình Y, nhìn xem ánh mắt của cô kiên định nói: “Ta không hối hận tới
nơi đây sống, thật cao hứng vì lúc trước nghe theo đề nghị của ngươi, không chỉ
có ta, A Thái bọn họ cũng rất nguyện ý sống ở nơi này, Trình Y ngươi cứ yên
tâm đi.”
Trong nội tâm Trình Y có một ít chút không yên rốt cuộc biến mất, hoàn
toàn buông lỏng gánh nặng tâm lý, mỉm cười hạnh phúc: “A Man, đời này có
thể gặp được ngươi ta rất vui vẻ.”
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A Man cũng cười: “Ta A Man đời này có thể có ngươi, có những người thân
này cũng rất vui vẻ.”
Ánh mặt trời từ bên ngoài chiếu vào phòng, bao phủ A Man bọn họ trong
vầng sáng hạnh phúc, ngoài phòng truyền đến hài tử tiếng cười đùa còn có âm
thanh lớn tiếng nói chuyện phiếm của người lớn, những âm thanh này nghe vào
trong tai Trình Y giống tiếng trời.
Tuy trong bộ lạc ít người hơn rất nhiều, nhưng là tiếng cười so với trước kia
thì nhiều hơn, mỗi khi nhìn thấy các tộc nhân mặt mày hồng hào khuôn mặt tươi
cười Trình Y đều cảm thấy rất hạnh phúc.
Trình Y nhìn về phía ngoài phòng cười thỏa mãn, không chỉ bởi vì có một
người chồng tốt, hai đứa con đáng yêu, cũng bởi vì cũng giống như cô các tộc
nhân cô xem trọng cũng cười vui. Không có chuyện gì tốt hơn so với những
người mình xem trọng đều trôi qua trong vui vẻ, đối với cuộc sống bây giờ cô
phi thường hài lòng, cuộc sống hạnh phúc đơn giản như vậy bọn họ sẽ luôn trôi
qua, Trình Y tin tưởng vững chắc như vậy.
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