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C

ái quỳ này của Tiền chưởng quỹ làm tiếng đàn sáo bên cạnh ngừng hẳn,

nhạc khúc trong miệng Xuân Vân cũng đứt đoạn, cắn môi, mắt hạnh lúc thì nhìn
Tiền chưởng quỹ trên mặt đất, lúc thì nhìn Diệp Trì, trong lòng suy nghĩ, cô
nương trong miệng Tiền chưởng quỹ là ai, hai ngày này không thấy hắn đến
đây, chẳng lẽ đã nhìn trúng người nào rồi.
Để có thể đi theo hắn, cái gì nàng cũng không màng, vài ngày trước cái
người Nam Man kia còn mang vàng tới cầu hôn, ma ma đã từng khích lệ nàng
nói: “Cho dù tâm tư con có cao tới đâu, thế nhưng chỗ này của chúng ta là nơi
thấp hèn, ngay cả thiên kim tiểu thư của các thế gia vọng tộc nhà cao cửa rộng,
nhân duyên của Định thân vương phủ, cũng khó như lên trời, huống chi, ma ma
nhìn tiểu vương Gia cũng không có tình với con, mười ngày nửa tháng mới đến
một lần, tục ngữ nói rất hay, thời gian không thể mua bán, thừa dịp hiện tại còn
trẻ tướng mạo xinh đẹp, tìm nhà nào có của cải mà gả đi, mặc dù không thể làm
nương tử đại phòng, nhị phòng cũng không thua thiệt cho con, qua năm lại sinh
thêm một tiểu tử mập mạp rồi an ổn mà sống, tốt hơn nhiều so với việc trông
chờ không có hy vọng vào cành cây cao, bản thân con đừng nên có những suy
nghĩ sai lầm.”
Làm sao nàng lại không biết nơi này, nếu như ngày ấy tiểu vương Gia không
đưa tay ra, nàng cũng không có những tâm tư này, tiểu vương Gia là người nào,
Tứ Cửu Thành này người nào lại không biết, xưa nay chưa từng thấy hắn quản
việc gì, thế nhưng ngày hôm đó lại giúp nàng, nếu nói hắn không có một chút
tình ý nào đối với nàng, Xuân Vân không tin, nhưng nếu có tình ý, vì cái gì lại
như vậy, lúc này lại lòi ra một cô nương, sao nàng lại không suy nghĩ nhiều
được chứ.
Trong lòng trăm mối ngổn ngang, đôi mắt cuối cùng rơi trên người Diệp Trì,
rốt cuộc tâm tư hắn thế nào, cô nương này là ai, lại làm cho người lo lắng.
Tất nhiên là Diệp Trì không để ý tới bên cạnh, thấy Tiền chưởng quỹ như
vậy cũng không tức giận, ngược lại cười một tiếng hỏi: “Có nhìn thấy người
đánh ngươi không, cao hay thấp, béo hay gầy, mặc xiêm y như thế nào, chải tóc
kiểu nào, có phải là một nha đầu trắng trẻo có khuôn mặt nhỏ nhắn không.”
Phốc... Phong Cẩm Thành lập tức phun toàn bộ rượu vừa mới uống vào ra,
vội vàng lấy khăn trong tay áo ra lau miệng, chỉ vào Diệp Trì nói: “Ngươi còn
có lương tâm không hả, không nhìn thấy mắt Tiền chưởng quỹ đã sưng húp rồi
hả, còn có thể nhìn thấy cái gì, sợ là ngay cả nam nữ cũng không phân rõ, đã
phải chạy về rồi.”
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Tiền chưởng quỹ vội nói: “Phong nhị gia nói rất đúng, tiểu vương Gia người
còn hỏi nô tài cao thấp mập ốm khuôn mặt trắng hay không, cửa vừa mở ra, tiểu
nhân đã trúng một gậy, tiếp theo nắm đấm vung đầy mặt, tiểu nhân đâu có còn
dũng khí để nhìn nữa, vội vàng bỏ chạy, chỉ lo chỉ cần chậm một chút mạng già
này cũng khó giữ.”
Hồ Quân ở một bên mới nói: “Ta nói thiệt Tiền lão đầu ngươi sống chừng
này tuổi rồi thiệt là uổng phí quá đi, lại để cho một nha đầu chỉnh đốn đến chạy
trối chết, không thấy mất mặt sao, chẳng phải chỉ là một nha đầu thôi ư, có thể
có bao nhiêu lợi hại, hay vết thương này của ngươi là do bị té!”
Tiền chưởng quỹ nghe xong thấy vô cùng oan ức, nước mắt lão xém tí nữa là
chảy xuống: “Tiểu công gia của ta ơi, người đừng trêu chọc tiểu nhân nữa, cho
dù hai mắt của tiểu nhân có bị đạp như bong bóng đi chăng nữa thì cũng không
đến nông nỗi này, ngã chỗ nào mà chảy máu như vậy hả, nha đầu kia chính là
người đàn bà chanh chua, không, mẫu dạ xoa, ông trời mở mắt ra nhìn đi, ngày
nào đó ban cho nàng một người đàn ông dạ xoa, một ngày ba lần không ngừng
chỉnh đốn nàng, nghiêm khắc với nàng, ngang ngược với nàng.”
Nghiến răng nghiến lợi, có thể thấy được hắn quả thật đã bị đánh quá tàn
bạo, Tả Hoành nhịn không được muốn cười, lại cảm thấy không phúc hậu, đành
phải che miệng ho khan một tiếng, sau đó đầu nhìn thoáng qua nói: “Đắc Lộc
đâu, sao không thấy?”
Nhắc tới Đắc Lộc, Tiền chưởng quỹ càng thêm phẫn hận, sau khi răng hàm
đều bị cắn nát, tiểu tử kia quả thực chính là đỉnh đầu lở loét bàn chân chảy mủ,
hỏng cả lồng ngực rồi, mặc dù nói tạo hình này của mình cũng là hơi quá, cốt để
tiểu vương Gia thấy thương, thế nhưng thực sự cũng bị đánh trúng không ít.
Hắn dẫn theo đám người làm chạy tới phố nhỏ Tỉnh Thủy, vừa thở một hơi
đã nhìn thấy Đắc Lộc, tiểu tử này trốn ở dưới chân tường, bao nhiêu tuổi rồi mà
vẫn thích náo nhiệt, thấy mình còn giả bộ: “Ta nói này Tiền chưởng quỹ, người
tìm cách đi, không phải chỉ là tặng vải thôi ư, sao lại kéo về hết vậy?”
Tiền chưởng quỹ thiếu chút nữa đã phun nước bọt lên mặt hắn, nhất định
tiểu tử này đã biết bên trong là ớt cay rồi, nếu không thì sao lại trốn ở đây, sớm
đã xông lên rồi.
Tiền chưởng quỹ quét mắt lên cái hộp hoa vỡ trên cổ hắn, hừ một tiếng nói:
“Ta đây nhớ tới còn thiếu mấy thứ, đợi ta quay về lấy, hoa này Lộc đại gia mau
đi tặng đi, không chừng cô nương thích đó, liền thưởng cho ngươi mấy hạt bụi
lớn.” Nói xong quật ngã hắn rồi rời đi.
Đắc Lộc lại không ngốc, còn chưa đi tới phố nhỏ Tỉnh Thủy, đã nhìn thấy
một đoàn người Tiền chưởng quỹ, nhớ tới nha đầu lợi hại kia hôm nay, Đắc Lộc
khôn ngoan hơn, trốn ở đầu hẻm quan sát.
Mắt thấy Tiền chưởng quỹ bị đánh trúng, che miệng cười kém chút nữa là
lệch quai hàm, lão này đáng đánh, ai biểu hắn keo kiệt, thế nhưng cũng không
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dám đi qua, chỉ đi dạo vòng vòng ở đầu hẻm một lát, chợt nhìn thấy quang gánh
bán bánh ngọt, có biện pháp rồi, chuẩn bị tốt rồi mới chậm rãi đi đến Nhạn Lai
Lâu.
Vừa lên thang lầu, vừa vặn nghe thấy Tiền chưởng quỹ nói: “Lộc đại gia ở
phía sau tiểu nhân, tặng hoa cài đầu cho cô nương kia, nhất định nhìn thấy tiểu
nhân bị thua thiệt, cũng không dám tiến lên.”
Đắc Lộc nghe xong, trong lòng tự nhủ lão bất tử kia ông nhớ đấy, đổ lên
lưng hắn không dễ đâu, vội vàng đi lên trước hành lễ với các vị Gia, Diệp Trì
nhìn thấy hắn lông tóc không tổn hại, ngay cả y phục cũng không nhăn, trong
tay cũng không cầm theo cái hộp liền hỏi: “Hoa tặng rồi hả?”
Đắc Lộc liếc Tiền chưởng quỹ một cái mới nói: “Nô tài đi lên gõ cửa hai cái,
không ai trả lời, đoán là không có ai nghe, cố tình gọi lại lần nữa, lại sợ làm
phiền cô nương, mới buồn bực quay đầu lại đi tìm Gia, đúng lúc ra cửa gặp lão
hán bán bánh kẹo, nô tài suy nghĩ, trong nội viện có nhiều đứa nhỏ, liền thay
Gia làm chủ, mua luôn cả gánh kẹo, liền giao hoa cho hắn, bảo hắn chờ ở trước
cửa, đợi cô nương mở cửa, mang mấy thứ này vào tặng là nhiệm vụ kết thúc.”
Nói xong liếc Tiền chưởng quỹ, ý giống như muốn nói, ngươi nên học tập
Lộc đại gia ta đây nè! Điểm này ngươi còn kém xa ta, Tiền chưởng quỹ tức
giận, tấm mặt mo của lão một hồi trắng bạch, một hồi đỏ, một hồi xanh, cũng
không biết là màu gì.
Tả Hoành nhịn không được cười rộ lên, giơ Chiết Phiến trong tay lên, ba ba
ba đập vào đầu Đắc Lộc nói: “Tiểu tử ngươi thành tinh rồi, mau nói cho Gia
một chút, cô nương như thế nào lại đáng giá để Gia nhà ngươi phí nhiều tâm tư
như vậy, lúc trước sao không có nghe nói?”
Hồ Quân cũng vỗ bàn một cái nói: “Thế là thế nào, ca người giấu kỹ thật
đấy, mang vải đến nhà xin cưới rồi đấy à, ca à ngay cả nhà ai cũng không biết,
quá không có suy nghĩ rồi.”
Cầu hôn? Xuân Vân biến sắc, liếc nhìn Tiền chưởng quỹ trong lòng liền thả
lỏng, nếu thật là Định thân vương phủ đến cầu hôn, làm gì có chuyện Tiền
chưởng quỹ ra mặt, kết quả thấy Diệp Trì phất phất tay: “Chữ bát còn chưa có
chổng đít lên, sáng nay ăn gà tia mặt ở Phúc Hưng cư gặp gỡ nha đầu kia.”
Phong Cẩm Thành chau chau mày: “Không phải cửu thiên tiên nữ mà mới
gặp mặt một lần đã giày vò tiểu vương Gia chúng ta làm ra những chuyện này.”
Diệp Trì cười hắc hắc: “Tiên nữ hay không phải tiên nữ, tiểu Gia không biết,
nhưng chỉ biết nhìn nha đầu kia thuận mắt, nhìn thoáng qua liền thích, nhìn đến
lần thứ hai chỉ muốn lấy về nhà.”
Tả Hoành liếc mắt Xuân Vân, thầm nghĩ đây mới là để ý, liếc mắt đã muốn
lấy về nhà, nhưng cửa nhà Định Vương Phủ rất cao, cho dù lão Vương phi sủng
ái Diệp Trì sợ cũng không thành.
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Nghĩ đến chỗ này, liền nói: “Huynh đệ khuyên ngươi một câu, nếu là thiếu
nữ gia đình trong sạch, ca nên kiềm chế, yêu thích thì yêu thích, chuyện này
cũng phải ngươi tình ta nguyện, đừng quên, phía sau ca thế nhưng là Định thân
vương phủ, chỉ bằng cái mũ sắt cha truyền con nối, ca muốn lấy tiểu cô nương
nhà người ta, căn bản không phải đùa, đừng đến lúc đó lại hại người ta.”
Diệp Trì lại nói: “Ngươi chính là nghĩ nhiều quá, cả ngày lo lắng cái này lo
lắng cái kia, sống như vậy mà vui cái gì, quản sau này làm gì, lúc này tiểu Gia
ta cao hứng, khoan hãy nói, ta nếu là thật nhìn trúng nha đầu kia, muốn lấy nàng
vào cửa, cái mũ sắt cha truyền con nối thì làm sao, Diệp Trì ta cưới vợ mà phải
e ngại người nào sao, thiên vương lão tử cũng không thể xen vào.”
Tả Hoành vui mừng thay cho hắn, giơ ngón tay cái lên: “Rốt cuộc thì ca, có
khí phách, mấy huynh đệ liền ở phía sau nhìn ca làm sao trở mình ở Định
Vương, thôi, không nói tới chuyện này nữa, uống rượu uống rượu, nhạc sao lại
ngừng rồi, hát tiếp cho Gia, mà vừa rồi đang hát cái gì vậy?”
Xuân Vân đứng lên khẽ chào nói: “Hồi Tả công tử, là tương tư lệnh.”
Ánh mắt Tả Hoành lóe lên, phất phất tay nói: “Sao lại hát tương tư lệnh, nho
nhã không nghe được, hát cái Thập Bát Sờ cho Gia nghe giải buồn.”
Xuân Vân lăng ngốc tại chỗ, Thập Bát Sờ là khúc nhạc thô tục, nàng cũng
không phải là không thể hát, nhưng nàng là hoa khôi Xuân Phong Lâu, lại mang
danh hào là hồng nhan tri kỷ của tiểu vương Gia, không ai dám ở trước mặt
nhục nhã nàng như vậy, hàm răng cắn môi, mắt hạnh ngập nước nhìn Diệp Trì,
thật sự làm người thương xót.
Diệp Trì thì không có biểu hiện gì, Hồ Quân giật giật Tả Hoành, thấp giọng
nói: “Hôm nay ngươi làm sao vậy, ở nha môn uống rượu nữa, tự nhiên làm khó
người ta.”
Mắt Tả Hoành trắng không còn chút máu, ở Quốc Công Phủ đã thua thiệt, ít
chuyện này mà cũng không rõ, kỹ nữ này vừa nghe thấy Diệp Trì nhìn trúng cô
nương, trong ánh mắt liền lộ vẻ âm ngoan, lại rơi vào trong mắt mình, tục ngữ
nói con hát vô tình, con hát vô nghĩa, một kỹ nữ thì được đàn ông coi trọng mấy
ngày, cũng không biết Đông Nam Tây Bắc, nàng đã quên thân phận của mình
cũng không sao, hắn sẽ giúp nàng hiểu rõ.
Phong Cẩm Thành tất nhiên là nhìn ra ý tứ của tứ Tả Hoành, cười vẫy tay,
gọi kỹ nữ khác tới nói: “Không nhìn thấy tiểu công Gia muốn uống rượu sao,
còn không hầu hạ.”
Kỹ nữ này không ngờ hôm nay Phong nhị gia coi trọng nàng như vậy, vội lộ
ra khuôn mặt vui mừng, nơm nớp lo sợ khẽ chào, châm cho Hồ Quân một chén
rượu, đưa tới bên miệng nói: “Tiểu công Gia uống chén rượu cát tường này đi.”
Hồ Quân nháy mắt mấy cái, nhìn cái này, nhìn cái kia, thầm nghĩ, mấy người
này đều là ca của hắn, tâm nhãn cao hơn hắn nhiều, hắn nghe theo mấy ca ca
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này chuẩn không sai, tuy nói Xuân Vân đáng thương, Diệp Trì cũng không nói
gì, mình đi theo chộn rộn làm cái gì.
Suy nghĩ cẩn thận, nên cũng không lên tiếng, liền cầm tay kỹ nữ cạn một
chén, Xuân Vân nhìn Diệp Trì cả buổi, không thấy Diệp Trì mở miệng giúp đỡ,
nước mắt cũng bắt đầu rơi xuống.
Lúc này Phong Cẩm Thành mới chậm rãi mở miệng: “Có lẽ giáo tập ma ma
Xuân Phong Lâu không có dạy những thứ này, đã không biết hát cũng đừng làm
khó dễ, người đâu, tiễn Xuân Vân cô nương trở về.”
Xuân Vân nghe xong, nước mắt cuối cùng nhịn không được rơi xuống, trong
lòng đã hiểu, hôm nay nếu đưa trở về, mình và tiểu vương Gia hoàn toàn đoạn
tuyệt, không khỏi không trông cậy vào tiểu vương Gia, còn đắc tội với những
người khác trong phòng, mà mấy vị này nàng vô luận như thế nào cũng không
đắc tội nổi.
Nghĩ đến đây, miễn cưỡng tươi cười nói: “Ma ma đã dạy, nô tài sẽ hát.” Nói
xong gảy Nguyệt Cầm, hát lên: “Khua chiêng gióng trống tưng bừng, chiêng
dừng trống lặng để cùng nghe ta. Giải khuây câu hát ngân nga, Sờ mười tám
điệu ta ca vui đời...”

Chương 8

M

ấy người tiếp tục ăn uống đến khi mặt trời ngã về tây mới giải tán, ai

cũng uống có chút say, đặc biệt Tả Hoành là say nhiều nhất, gã sai vặt dắt ngựa
tới, vị Gia này cả ba lần lên ngựa đều không thành, dáng vẻ vô cùng buồn cười.
Phong Cẩm Thành nhìn không chịu nổi, mở miệng quát: “Đồ ngu, đồ ngu,
Gia nhà ngươi đã say thành như vậy, đâu thể cưỡi ngựa, mau đỡ hắn ta lên xe,
dù sao cũng không có việc gì, ta đưa hắn về là được.”
Gã sai vặt Tả gia nghe xong, vội vàng đỡ Tả Hoành lên xe Phong Cẩm
Thành, còn hắn thì dắt ngựa đi theo phía sau, Hồ Quân cũng sớm được gã sai
vặt của hắn đỡ lên kiệu.
Diệp Trì uống rượu không ít, cho nên cũng say rượu, không nên tự mình
cưỡi ngựa trở về, liền dặn dò Đắc Lộc vài câu, để hắn tỉ mỉ hầu hạ, lúc này mới
rời đi.
Diệp Trì lên ngựa, đi về hướng Định Vương Phủ, mắt thấy cũng đi đến đầu
phố Vương Phủ rồi, chợt nhớ ra cái gì đó, dặn dò Đắc Lộc: “Đi phố nhỏ Tỉnh
Thủy.”
Khuôn mặt Đắc Lộc đắng như hoàng liên, đi trên đường mà cứ phải lo lắng
đề phòng, sợ Gia bọn họ đột nhiên nhớ tới vị cô nương kia, mắt nhìn thấy sắp
đến Vương Phủ rồi, trái tim vừa thả lỏng, Gia liền mở miệng, lại không chịu
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nghe hắn khuyên, tự mình cầm dây cương quay đầu ngựa lại đi phố nhỏ Tỉnh
Thủy.
Phải công nhận trí nhớ Gia thật tốt, đã say chuếnh choáng rồi, lại rẽ mấy con
hẻm, vậy mà không hề sai biệt, đến cây hòe lớn ở đầu hẻm Tỉnh Thủy liền nhảy
xuống ngựa, Đắc Lộc vội vàng mang ghế nhỏ ra, Diệp Trì đặt mông ngồi bất
động sau cây hòe, hai con mắt nhìn thẳng vào trong viện.
Trong lòng Đắc Lộc sốt ruột, thầm nghĩ hành động của vị tiểu Gia này thật
sự là điên rồi, đây là muốn thế nào đây, nếu cô nương kia cả đêm không đi ra,
Gia có ngồi cả đêm cũng không được gì, tuy nói là tình yêu, nhưng nửa đêm
sương rơi cũng nặng nha, nếu như tiểu vương Gia ngồi một đêm như thế, vậy
thì nguy rồi.
Đang nghĩ ngợi khuyên can như thế nào để Gia trở về, chỉ thấy từ bên kia
xuất hiện cái đầu, chính là lão Hán ban ngày bán bánh kẹo cho Đắc Lộc, thấy
Đắc Lộc mà như thấy cứu tinh, ôm quang gánh chạy tới, mà phía trên quang
gánh còn vác thêm hộp hoa mà Đắc Lộc đưa cho hắn.
Đến trước mặt liền thả quang gánh xuống, lấy cái hộp hoa xuống đặt vào
trong tay Đắc Lộc nói: “Vị Gia này cuối cùng người cũng tới, nếu người không
tới, lão Hán cũng không biết đi chỗ nào tìm người, chuyện người phó thác lão
làm không được, người nhà cô nương trong viện này nói không biết người,
người tặng đồ vật cũng không dám nhận, chỉ mua bánh ngọt trong quang gánh
của ta, sau đó liền đóng cửa, đây là đồ của người, người cầm đi.”
Dặn dò xong liền ôm quang gánh vèo chạy mất, chân linh hoạt vì sợ Đắc Lộc
lại bắt hắn đi tặng vật gì nữa, Đắc Lộc ôm cái hộp hoa, nhìn Gia nhà bọn họ
cười khổ: “Tiểu Gia người nghe rồi đó, nha đầu kia cứng mềm không ăn, dầu
muối không vào, dù ngài có lòng, nha đầu kia cũng không cảm kích, không
bằng ta trở về đi!”
Vừa dứt lời, liền thấy Gia bọn họ đứng lên, vươn tay ra cầm cái hộp hoa
chạy tới cái viện kia, Đắc Lộc sửng sốt một chút, nhớ tới Tiền chưởng quỹ, mặt
mũi bị dọa trắng bệch, vội vàng gọi người đi cùng, còn chưa đi được hai bước,
liền nghe Gia bọn hắn nói: “Đứng lại, Gia không cho phép, ai cũng không được
tới đây.”
Đắc Lộc cảm thấy cái mạng nhỏ của mình đã xong rồi, nhưng Gia đã lên
tiếng, ai không dám không nghe, sốt ruột chà xát tay, nhưng cũng không có
cách, đành phải trơ mắt nhìn Gia đi tới.
Cũng không biết là Gia vận khí tốt, vừa đúng lúc, Gia mới vừa đi gần tới,
cửa viện bên trong mở ra, là cô nương hôm nay gặp ở Phúc Hưng cư.
Diệp Trì hiển nhiên cũng không nghĩ tới, dễ dàng như vậy liền gặp được,
nhất thời có chút lăng ngốc, ở Phúc Hưng cư, Thời Tiêu ở bên trong nên không
nhìn thấy, chỉ nghe Phổ chưởng quỹ nói, không biết người trông như thế nào,
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cho nên cũng không biết nam tử trước mắt này chính là Tiểu Bá Vương trong
Phúc Hưng cư.
Nàng ra ngoài đón cha, buổi trưa hôm nay Quyên Tử mang người đánh chạy
người tặng vải vóc, Quyên Tử nói chuyện mập mờ, nàng cũng không hỏi rõ, chỉ
dặn dò nàng những ngày này nên hạn chế đi ra ngoài.
Từ khi nhắc tới chuyện này nàng đã chuyển vào ở đại tạp viện, trước kia
cũng là vì Quyên Tử, những thiếu gia phong lưu ở trong cửa hàng rượu nhìn
thấy Quyên Tử, liền tìm đủ cách để tiếp cận, tặng đồ, hát hò, chiêu gì cũng dùng
qua, cuối cùng đều bị Quyên Tử dẫn theo mấy người Bảo Trụ đánh chạy coi
như xong.
Buổi trưa ăn cơm xong, Quyên Tử liền đi cửa hàng xem xét, thấy mặt trời
sắp lặn, Thời Tiêu chuẩn bị cơm tối, sai Nhị Cẩu Tử đưa đến cửa hàng, nhớ tới
cha chưa về nhà, liền đi ra ngoài đón.
Vừa mở cửa thì nhìn thấy Diệp Trì, cho dù bá vương Diệp Trì này hồ đồ thế
nào, bá đạo ra sao, cũng phải công nhận, được cái túi da rất tốt, khôi ngô sáng
sủa, lại giỏi cỡi ngựa bắn cung quyền cước, luyện được thân thể khỏe mạnh,
đứng ở đằng kia nhìn rất anh tuấn uy vũ bất phàm, giống như đang có chuyện
quan trọng.
Mà thiếu gia ăn chơi trong mắt Thời Tiêu, đều là cái đồ dung tục đắm chìm
trong tửu sắc, vừa nhìn thấy Diệp Trì anh tuấn uy vũ như vậy, căn bản là không
có giống như thiếu gia ăn chơi, tuy trên người hắn có chút mùi rượu, nhưng
nhìn không giống người xấu.
Đã không phải người xấu, không chừng là người hỏi đường, nghĩ đến chỗ
này, liền gật cúi chào rồi nói: “Vị này chắc là ngài lạc đường đúng không, nơi
này là phố nhỏ Tỉnh Thủy.”
Ai ôi!!! Âm thanh giòn tan mềm mại làm sao, sao lại dễ nghe như vậy chứ,
còn cái tư thái này nữa, Diệp Trì suy nghĩ trong sách nói là thướt tha, chính là
cái này ý này nè! Lại nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn trắng như tuyết lớn cỡ bàn tay,
nhìn sao cũng thấy yêu thích, hiếm khi nào mà tròng mắt Diệp Trì đứng im thế
này. Cả buổi mới hồi phục tinh thần, vừa muốn nói gì, chợt nghe nha đầu gọi
cha một tiếng, bước nhanh đi tới.
Thời Văn Điền từ xa liền nhìn thấy khuê nữ đang đứng ở cửa viện, còn có
một nam tử không quen, lúc đầu còn tưởng là những đệ tử phong lưu tới quấy
rầy, tới gần lại thấy không giống, liền hỏi Thời Tiêu: “Vị này là?”
Thời Tiêu nhìn Diệp Trì một cái nói: “Là người hỏi đường, con gái đã nói
cho hắn biết nơi này là phố nhỏ Tỉnh Thủy rồi, cha chúng ta đi vào thôi, hôm
nay Phổ gia gia dạy con biện pháp hầm thịt đầu heo, hương vị xốp giòn ngọt
ngào, còn lưu lại cho cha một đĩa nhắm rượu, chút nữa Phổ gia gia trở về hai
người hảo hảo uống hai chung...”
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Hai cha con nàng vừa đi vừa nói chuyện, đôi mắt Diệp Trì cũng đi theo hai
cha con nàng đi vào, thẳng đến khi cửa viện đóng lại cũng chưa có thu hồi lại,
hoa trong tay tự nhiên cũng không tặng được.
Đắc Lộc nhìn thấy dáng vẻ của Gia nhà mình, thở dài, tiến lên cẩn thận
khuyên nhủ: “Trời không còn sớm, người Gia cũng gặp rồi, chúng ta quay về
thôi, nếu như về trễ sợ lão Vương phi tra hỏi.” Nói qua giang tay vịn Diệp Trì
trở về. Lúc này ngược lại Gia không có sức lực, đi theo Đắc Lộc rời phố nhỏ
Tỉnh Thủy, lên ngựa hồi phủ.
Đi vào cửa phủ, Đắc Lộc mới há miệng thở mạnh một cái, trong lòng tự nhủ,
thật sự là chưa từng thấy Gia như vậy, chẳng lẽ thực nhìn trúng nha đầu kia,
nhưng hắn cảm thấy nha đầu kia có chỗ nào tốt đâu.
Hầu hạ Gia tắm gội thay quần áo, sau đó đi đến phòng lão đầu Vương Phi
một lát, trở về cũng không đọc sách, cũng không luyện quyền cước mà nằm
nghiêng trên giường gạch, chống đôi mắt lên ngẩn người nhìn chằm chằm cái
hộp hoa trên bàn, cũng không biết trong lòng suy nghĩ cái gì.
Đắc Lộc đi lên hỏi: “Hay là kêu người làm chút thức ăn cho Gia nhé, hồi nãy
trong phòng lão Vương phi cũng không ăn gì.”
Còn muốn đoán xem Gia muốn ăn món gì, không ngờ Gia cọ cọ một chút
ngồi xuống nói: “Ngươi đi vào bếp hỏi xem có thịt đầu heo không, làm cho Gia
một đĩa nhắm rượu.”
Đắc Lộc sửng sốt một chút, thầm nghĩ sao lại đòi ăn món này, nhưng cũng
không dám hỏi, vội vàng xuống dưới dặn dò, đến nhà bếp, nói với quản sự là
Gia muốn ăn thịt đầu heo, quản sự cho là mình nghễnh ngãng nghe lầm, lại hỏi
một lần: “Tiểu vương Gia muốn ăn cái gì?”
Đắc Lộc tức giận: “Thịt đầu heo, nghe thấy chưa, nhanh một chút, Gia muốn
ăn lắm rồi.” Quăng lại câu nói liền xoay người lại rời đi.
Quản sự bị Đắc Lộc nói như thế, quay đầu nói với người bên dưới: “Nhìn ta
làm cái gì, không nghe thấy Gia muốn ăn thịt đầu heo à, còn không nhanh lên,
làm trễ nải công việc, Gia trách tội xuống, xem có đánh chết ngươi không.”
Một hồi bận rộn, cuối cùng món thịt đầu heo cũng được bưng lên, nhưng
bưng lên rồi, Diệp Trì cũng chỉ gắp một một vài miếng rồi để xuống, Đắc Lộc
cẩn thận hỏi: “Làm không ngon sao?”
Diệp Trì lắc đầu thở dài: “Đáng tiếc không phải nha đầu kia làm.”
Đắc Lộc mở to mắt, không ngờ chuyện này là xuất phát từ nha đầu kia, nghĩ
đến Gia xuất quân không thuận lợi, liền nói: “Nếu không, tiểu nhân đi nghe
ngóng thăm dò cho Gia nhé, nghe ngóng trước sau, để Gia không bị thất lễ.”
Diệp Trì ngược lại gật đầu, xoay vòng vòng nói: “Ráng nghe ngóng cho rõ
ràng nhé!”
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Đắc Lộc thở dài, tội nghiệp cho hắn sáng sớm đã phải thức dậy, vội vàng đi
sạp hàng trà không xa phố nhỏ Tỉnh Thủy, nhờ lanh mồm lanh miệng, hắn vừa
hỏi, liền nói hết cho hắn nghe.
Thật ra cũng không có gì, cũng gần giống như những gì lão Phổ ở Phúc
Hưng cư nói, lúc hai cha con từ phía nam lên kinh thành xem bệnh, xem bệnh
xong rồi, cha nha đầu kia ngay tại thư viện thành đông tìm được công việc là
tiên sinh trường tư thục, đi sớm về trễ, lưu lại nha đầu kia trong nhà, lo việc ăn
uống thêu thùa may vá, không có gì kỳ lạ quý hiếm, ngược lại trong nội viện
này lại có một vị hung hãn nổi tiếng xa gần.
Cách hai con phố nhỏ, mở ra cửa hàng bán rượu, trời sinh rất có tư sắc, sau
khi cha mẹ mất, dẫn đến không ít mấy kẻ phong lưu, đáng tiếc hoa hồng xinh
đẹp nhưng đầy gai góc, tất cả đều bị nha đầu kia đánh ra ngoài, thường xuyên
như vậy, liền mang danh là đanh đá, chính là nha đầu ngày đó chống eo mắng
lợi hại, cũng là vị đã đánh lão Tiền đầu rơi máu chảy.
Diệp Trì căn bản không muốn nghe người khác, phất phất tay cắt ngang Đắc
Lộc hỏi: “Nàng kia đi ra lúc nào, có hỏi rõ ràng chưa?”
Đắc Lộc vội vàng gật đầu: “Phu nhân hàng trà nói, mỗi ngày buổi sáng, sau
khi cha nàng rời đi, cô nương kia cũng phải đi chợ mua thức ăn, thỉnh thoảng sẽ
cầm theo khăn mình thêu, đi cửa hàng đổi tiền, bù vào chi phí trong nhà.”
Diệp Trì nghe xong, trong đầu cũng không dễ chịu, lẩm bẩm nói một câu:
“Không phải có cha nàng rồi sao, nàng còn vất vả kiếm tiền làm gì, mệt chết rồi
thì phải làm sao.”
Đắc Lộc nhìn Gia tựa như gặp quỷ, từ lúc mình hầu hạ Gia, chưa thấy hắn
đau lòng ai như vậy, trong lòng nhịn không được mới nói: “Trong nhà nghèo
như vậy, chỉ là thêu thùa một chút thôi, sao có thể mệt chết được.”
Hắn vừa dứt lời, chỉ thấy Gia đứng lên đi ra ngoài, vừa đi vừa lớn tiếng nói:
“Chuẩn bị ngựa, hôm nay Gia muốn đi chợ dạo một vòng...”

Chương 9

T

hời Tiêu nhớ tới lời Quyên Tử dặn dò hôm qua, hôm nay vốn không định

ra khỏi cửa, nhưng lại nhớ đã hết thuốc trị bệnh lở đầu cho Nhị Cẩu Tử rồi, tấm
lòng Trương thần y rất tốt, trị khỏi bệnh cho cha nàng, không lấy tiền mà còn
xem bệnh cho bọn nhỏ ở đại tạp viện, mấy đứa nhỏ này phần lớn đều là vì đói
khát mà đến đây, trên người hay có vết thương, nấu vài thang thuốc tắm nên đã
đỡ hơn rồi.
Chỉ có bệnh lở đầu của Nhị Cẩu Tử là hơi nặng, Trương thần y nói phải trị
hơi lâu mới hết, điều trị phải kết hợp giữa uống thuốc và tắm nước thuốc đều
đặn, qua mấy tháng sẽ hết, nhưng tuyệt đối không được ngưng thuốc, lúc này
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nàng và Quyên Tử chăm hắn rất kĩ, một hài tử khỏe mạnh mà bị bệnh chốc đầu,
tương lai làm sao cưới vợ được chứ.
Cho nên dù thế nào thì nàng cũng phải đi Thọ Nhân Đường một chuyến,
nhân tiện đi đổi mấy cái khăn nàng thêu lấy tiền mua bánh ngọt cho bọn nhỏ
cũng tốt, nghĩ như vậy, liền thu thập mọi thứ đặt trong giỏ trúc, suy nghĩ một
chút, lại lấy thịt đầu heo hôm qua hầm, dùng giấy dầu gói kỹ, đặt ở phía dưới
giỏ.
Chuẩn bị thỏa đáng, liền xách rổ ra cửa, vừa ra tới cửa viện ngẩng đầu lên
liền nhìn thấy hai người đang đứng bên cạnh cây hòe lớn ở phố nhỏ Tỉnh Thủy,
đằng trước là nam tử mà buổi tối hôm qua đi nhầm đường, trong lòng lập tức
cảnh giác.
Nếu như là nhầm đường, ngày hôm sau còn tới chi nữa, chẳng lẽ đúng như
Quyên Tử nói, kia chính là thiếu gia ăn chơi không công ăn việc làm, tuy nói
nhìn không giống hoàn khố (mấy tên quần là áo lụa), nhưng trên trán cũng
không có khắc chữ không phải, bản thân nàng vẫn hiểu cẩn thận một chút dù
sao cũng tốt hơn, nghĩ vậy liền bước nhanh hơn, đi ra khỏi phố nhỏ Tỉnh Thủy.
Đi thật xa mới quay đầu nhìn lại, không thấy người đi theo, mới yên lòng, rẽ
vào hai con hẻm đi Thọ Nhân Đường, Đắc Lộc thấy nha đầu kia đi mất tiêu rồi,
Gia cũng không động đậy, không khỏi nói: “Gia không đi theo à?”
Diệp Trì mắt trắng dã: “Ngươi không thấy nha đầu kia đi mà không ngừng
quay đầu lại nhìn à, đây là nhìn thấy chúng ta, đề phòng chúng ta, đi theo sát
quá, ngược lại không tốt.”
Đắc Lộc nghe xong, trong lòng tự nhủ, Gia cũng biết việc này à, hai người
bọn họ đứng ở chỗ này to như vậy, không nhìn thấy mới là lạ, nhưng hôm nay
tâm trạng Gia có vẻ rất tốt, cũng liền im lặng, không nói thêm gì nữa, tâm tình
Gia tốt, thì cái gì cũng tốt.
Diệp Trì đợi đến khi không thấy Thời Tiêu nữa, mới chậm vứt ngựa, đi theo
từ xa để nha đầu kia không nhìn thấy, lúc đầu còn có chút vất vả, đợi tới lúc ra
đến phố, người đông đúc sẽ dễ dàng hơn nhiều, tùy tiện đứng ở một cái quán
nào đó, ai cũng không phát hiện được, mắt nhìn nha đầu kia đi vào Thọ Nhân
Đường, Diệp Trì đi vào hàng trà đối diện gọi bát trà ngồi chờ.
Đắc Lộc ở bên cạnh nhìn Gia nhón chân nhìn dáo dác, nhón chân uống một
tách trà lớn mà không cần cảm nhận mùi vị, cảm thấy thực quỷ dị, Gia sinh ra
chính là tiểu vương Gia, được nuôi rất kỹ, ăn cái gì, dùng cái gì, thiếu một chút
cũng không được, chưa từng thấy Gia uống một tách trà lớn bên đường, còn
uống hăng say như vậy, làm Đắc Lộc còn tưởng là trà Xuân Long Tỉnh năm ấy,
nhưng trong lòng cũng thực buồn bực, đến cùng thì Gia nghĩ thế nào mà lại đi
theo như vậy.
Chợt thấy Gia mới vừa cười đó, khuôn mặt tự nhiên đen lại, đôi mắt gắt gao
nhìn chằm chằm cửa hàng Thọ Nhân Đường, đáy mắt như phả ra ánh sáng lạnh,
Đắc Lộc bị dọa giật mình, vội vàng theo ánh mắt Gia nhìn sang.
www.vuilen.com

38

Tác Giả: Hân Hân Hướng Vinh

KÝ SỰ CƯỚP NÀNG DÂU

Chỉ thấy nha đầu kia đang nói chuyện với một chàng trai mặc trường sam
trước cửa hàng, trên mặt lộ ra nụ cười ngọt chết người, phải công nhận khi nha
đầu kia cười cười, lúm đồng tiền trên má như ẩn như hiện, nhìn rất xinh đẹp, chỉ
tiếc đối tượng của nụ cười này sai rồi, nếu như là cười với Gia nhà bọn họ, chắc
tiểu Gia nhà bọn họ có thể đã thành kẻ ngốc bay lên trời luôn rồi.
Thời Tiêu nào biết ở bên ngoài có người đang nhìn chằm chằm vào nàng,
bên trong Trương thần y đang giúp người xem bệnh, nàng liền ở bên ngoài nói
chuyện với An Bình, An Bình là đồ đệ của Trương thần y, hiện tại không lớn
lắm, mới mười bảy tuổi, người lanh lợi thông minh, rất biết nói chuyện, thường
ở bên ngoài ứng phó chút ít công việc, đã từng đi đại tạp viện đưa thuốc trị rận,
cho nên quen thuộc hơn so với người khác.
Chào hỏi xong, thuận tiện hỏi thuốc đắp chân của Phổ gia gia, phải đắp thời
gian bao lâu, có cần thay đổi hay không vân vân, An Bình nghe xong cười nói:
“Thuốc kia là dùng ở bên ngoài, không cần chú ý nhiều như vậy, nấu chín là
được, lúc dùng làm cho nóng lên rồi đắp, còn cái này là thuốc uống, ta đã tính
rồi nhiêu đây dùng cho cả nửa năm đó.”
Thời Tiêu gật gật đầu: “May mắn là có thuốc này, nếu không chân Phổ gia
gia phải chịu tội rồi.” Nói xong thì nhìn vào bên trong, thấy còn nhiều người
lắm, liền đem đơn thuốc lấy ra nói: “Dù sao cũng không cần đổi đơn thuốc,
ngươi giúp ta lấy cũng được, hôm nay nhiều người, sợ sư phụ của ngươi ra
không được.”
An Bình cười nhận lấy rồi rời đi, bảo người làm của cửa hàng lấy thuốc đưa
cho Thời Tiêu, Thời Tiêu cám ơn, lấy bao giấy dầu phía dưới rổ ra đưa: “Dù sao
cũng phiền toái sư phụ của ngươi, cũng không gì tốt để báo đáp, hôm qua Phổ
gia gia dạy cách hầm thịt, ngược lại rất ngon, ta lưu lại chút ít cho sư phụ của
ngươi nhắm rượu, cũng là một chút tâm ý của ta và Quyên tỷ.”
An Bình cũng không chối từ, nhận lấy cười nói: “Cái này vừa vặn rất tốt, ta
đi theo sư phụ ta ăn ké thôi.
Thời Tiêu cười một tiếng, vừa muốn đi, chợt đụng phải một người, chỉ liếc
mắt một cái Thời Tiêu thầm nghĩ, đây mới là hoàn khố nè, người này nhìn
khoảng trên dưới 20, mặc áo choàng hoa màu hồng nhạt thêu trăm con bướm,
cũng không biết là người quá gầy hay do xiêm y quá rộng, mặc trên người đi
dạo quả thật không thoải mái, trong tay cầm chiếc quạt phe phẩy, một hồi mở ra
một hồi khép lại, là loại đam mê tửu sắc, mặt mày vàng vọt gầy teo, nhưng ánh
mắt dáo dác xung quanh không hề thành thật.
Liếc mắt dừng trên khuôn mặt Thời Tiêu, dừng một chút, và nói với gã sai
vặt đi theo bên cạnh: “Cô gái xinh đẹp ngươi vừa nhắc đến chính là nàng sao?”
Nói xong lại cao thấp đánh giá Thời Tiêu một lần nữa mới nói: “Nhìn cũng bình
thường mà.”
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Mà gã sai vặt bên cạnh không có ý tốt đảo qua Thời Tiêu thấp giọng nói:
“Đừng thấy nha đầu kia tư sắc bình thường, vừa nãy tiểu nhân mới thấy nàng
cười, thực ngọt ngào, tựa như ăn miếng dưa hấu mọng nước vào mùa hè, hơn
nữa, Gia còn thiếu nữ nhân sao, chẳng phải người muốn hàng tươi mới sao, ngài
nói đã chán cô nương trong Lưu Hương Uyển rồi mà, giờ chuyển sang chơi nha
đầu thanh tú này cũng tốt mà, ai ôi!!! Nha đầu kia đi rồi kìa...”
An Bình vừa thấy đến một vị như vậy, sợ Thời Tiêu chịu thiệt, vội vàng kéo
nàng ra phía ngoài, Thời Tiêu biết nên cũng né người sang một bên rời khỏi Thọ
Nhân Đường, sau đó An Bình lại một lần nữa chắn phía trước tên hoàn khố,
tươi cười nói: “Vị Gia này, ngài đến xem bệnh hay hốt thuốc, nếu xem bệnh
mời qua bên này, nếu hốt thuốc thì đưa đơn thuốc cho ta, tiểu nhân sai người
hốt thuốc cho ngài...”
Lời còn chưa dứt, thì đã bị gã sai vặt đẩy qua một bên: “Cút qua một bên đi,
đừng làm hỏng chuyện tốt của thiếu gia nhà chúng ta.” Đẩy An Bình ra liền
đuổi theo.
Thời Tiêu rời khỏi cửa chính Thọ Nhân Đường, dưới chân nhanh hơn, cũng
không dám đi đâu nữa, vội vã đi về nhà, nhưng thân thể nàng nhỏ nhắn xinh
xắn, có thể đi được bao thật xa, khó khăn lắm mới lên cầu Bích Ba là bị tên
hoàn khố này chặn lại.
Tên hoàn khố này phe phẩy cây quạt, đôi mắt không ngừng dao động trên
người nàng, trong miệng hì hì cười nói: “Tiểu nha đầu đi nhanh vậy, thật đã làm
khó cho đôi chân nhỏ của nàng mà, Gia cũng đau lòng thay cho nàng, mau quay
lại đây để Gia bóp chân cho nè...”
Lời nói lỗ mãng dâm đãng, nghe không lọt tai, khuôn mặt Thời Tiêu trắng
bệch, lui về phía sau hai bước, muốn xoay người trở về, đã thấy tay sai của tên
hoàn khố đứng ở dưới cầu cười nói với nàng: “Gia nhà chúng ta là công tử phủ
Thị Lang, nhìn trúng ngươi là may mắn tám đời tổ tông nhà ngươi, đi theo thiếu
gia của chúng ta, từ nay về sau ăn ngon mặc sướng lụa là gấm vóc, hưởng vinh
hoa phú quý, mộ phần nhà các ngươi cũng bốc lên khói xanh.”
Thời Tiêu nghĩ không ngờ lại có người không biết xấu hổ như vậy, khuôn
mặt nhỏ nhắn tức giận đỏ bừng, rơi vào trong mắt tên hoàn khố này càng thêm
thích thú, đi đến gần, khẽ vươn tay sờ: “Mặt đỏ rần, hiển nhiên trong lòng đã
vừa ý, vừa ý rồi thì đừng chậm trễ nữa, mau theo Gia trở về rồi chúng ta vui vẻ
nhé.”
Thời Tiêu chợt lách người ra quát: “Ban ngày ban mặt ban ngày ban mặt,
trên đường đùa giỡn dân nữ, chẳng lẽ không có vương pháp sao.”
Tên hoàn khố một chút hụt hẫng, có chút không kiên nhẫn, nghe nàng nói
như thế, lại nở nụ cười: “Vương pháp? Ta chính là vương pháp, cha của tiểu Gia
là Công Bộ Thị Lang, muội tử của tiểu Gia là nương nương do vạn tuế Gia sắc
phong, tiểu Gia chính là quốc cữu đương triều, nhìn trúng ngươi là may mắn
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của ngươi, nếu như rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, khiến tiểu
Gia ta tốn công, chọc cho tiểu Gia tức giận, đối với ngươi không tốt đâu.”
Nói xong nhào tới phía trước, Thời Tiêu vội vàng tránh qua, nhìn thấy phía
bên kia có người đi đến, cũng không cần biết là ai, vội vàng chạy tới trốn phía
sau người nọ.
Hành động lần này của nàng thực sự lấy lòng Diệp Trì, Diệp Trì vừa nghĩ tới
tiểu nha đầu trốn phía sau mình, dáng vẻ đáng thương, dường như vô cùng hài
lòng, trong lòng hết sức dễ chịu, có điều khi quét mắt nhìn Quách Đại Bảo, Diệp
Trì vừa dễ chịu liền cảm thấy khó chịu.
Dám đùa giỡn người của hắn, Quách Đại Bảo này xem ra đã chán sống rồi,
xem ra lần trước giáo huấn hắn còn chưa nhớ kỹ, mới chưa bao lâu đã chạy tới
để cho hắn đánh.
Quách Đại Bảo dựa vào cha hắn làm xằng làm bậy đã quen, tuy nói nửa năm
trước bỗng nhiên không may bị Diệp Trì đánh, sau đó còn bị cha hắn dạy dỗ
một trận, bảo hắn không được phép gây sự với Định Vương Phủ, nhưng trong
lòng hắn lại không phục, trước kia Diệp Trì là tiểu vương Gia của Định Vương
Phủ, hôm nay hắn cũng đã có chỗ dựa, muội tử của hắn đã thành nương nương,
hắn cũng là quốc cữu tại sao phải sợ hắn ta chứ.
Có điều trong lòng vẫn nhớ kỹ trận đòn lần trước, tuy nói lá gan có lớn hơn,
nhưng lời nói ra khỏi miệng vẫn không có sức: “Diệp, Diệp Trì, ngươi đừng có
chõ mõm vào, cô nàng này là tiểu Gia nhìn thấy trước, cho dù ngươi có muốn,
cũng phải có thứ tự trước sau, đợi tiểu Gia chơi chán rồi, ngươi thích tiếp tục thì
tùy ngươi, hôm nay ngươi giành với và tiểu Gia, không, không được, ta nói cho
người biết, muội tử tiểu Gia là nương nương, nếu ngươi dám đánh ta nữa, ta sẽ
đi Kim Loan điện tố cáo, để tỷ phu của ta làm chủ cho ta.”
Thời Tiêu nghe Quách Đại Bảo nói xong ngẩn người, mới biết vị đứng trước
người mình này cũng không tốt lành gì, là Tiểu Bá Vương nổi danh ở Tứ Cửu
Thành, tuy mạnh mẽ hơn so với tên kia một chút, nhưng bên trong cũng kém
không là bao.
Vốn định lui về phía sau, không ngờ Diệp Trì thấp giọng nói một câu:
“Thành thật trốn ở phía sau tiểu Gia, mở to mắt nhìn tiểu Gia trừng trị thằng
khốn này...”
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