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T

hời Tiêu nghe ra là tiếng của Diệp Trì, khuôn mặt không khỏi có chút

nóng lên, chỉ sợ bị hàng xóm nghe được chê cười, vội vàng vứt bỏ việc trong
tay, mở cửa cho hắn đi vào.
Thời điểm Diệp Trì mới từ Nhạn Lai Lâu đi ra, liền bị ba người kia rót rượu,
bằng không thì, nói hết ngày cũng không thả hắn ra, Diệp Trì sáng sớm thức dậy
cơm cũng chưa ăn đã cùng Hồ Quân đi ra, vừa muốn ăn cơm trưa, hắn lại muốn
đến thăm vợ hắn, cơm cũng không ăn, chảy ngược vài chén rượu, cho dù hắn
tửu lượng cao, bụng rỗng uống rượu cũng không ổn, dù không say khướt thì
cũng có vài phần say rượu.
Thời Tiêu vừa mở cửa, liền nghe thấy mùi rượu xông vào mũi, không khỏi
nhíu nhíu mày nói: “Giữa ban ngày sao uống rượu rồi?”
Lời này mặc dù trách cứ, nhưng cũng thân thiết, trong lòng Diệp tiểu gia
nóng lên, nhìn nàng ôn nhu giải thích: “Ở Nhạn Lai Lâu gặp mấy người Cẩm
Thành, trong lòng ta nhớ nàng, liền muốn đi ra, nhưng mấy người hắn không
cho, cứng rắn ép ta uống vài chén rượu, bởi vì sáng sớm chưa ăn, vì vậy có chút
chịu không nổi.”
Thời Tiêu nghe xong sắc mặt hòa hoãn: “Bụng rỗng uống rượu vô cùng tổn
hại sức khỏe, ngươi trước qua bên kia ngồi đi, buổi trưa ta gói sủi cảo, còn có
một chút, nấu cho ngươi ăn ngược lại vừa vặn.”
Diệp Trì nghe xong, trong lòng càng vui mừng, đặt mông ngồi ở trên ghế
trước mặt vợ hắn, mắt nhìn thấy nàng dâu, nhịn không được hỏi một câu: “Nàng
dâu ơi có phải nàng cố ý giữ ta lại hay không?”
Một câu nói làm Thời Tiêu có chút không được tự nhiên, liếc hắn một cái
nói: “Ai biết ngươi tới, giữ cái gì, tất nhiên là buổi trưa còn dư lại.” Nói xong
vội vàng đi vào nhà bếp.
Diệp Trì nhìn qua thân ảnh vợ hắn, ha ha nở nụ cười hai tiếng, thầm nghĩ, vợ
hắn chính là da mặt mỏng, thú nhận nhớ kỹ hắn cũng có sao đâu, dù sao cũng
sắp thành thân rồi mà.
Nhớ tới thành thân, trong lòng Diệp Trì càng vui mừng, nhưng nghiêng qua
một bên, nhìn thấy giá y trên bàn bên cạnh, chợt thấy một chậu nước lạnh tưới
xuống, không phải Diệp Trì lòng dạ hẹp hòi suy nghĩ nhiều, giá y này, vừa nhìn
liền là biết giá y trước kia muốn gả cho Hứa Minh Chương, chuyện chung thân
của nàng và hắn, mới định ra vài ngày, tay vợ hắn có nhanh đến chừng nào,
cũng không thể trong vòng vài ngày liền may được một kiện giá y, huống hồ...
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Diệp Trì cầm lấy giá y cẩn thận nhìn, thấy làm rất tinh tế, hoa văn thêu tơ
vàng trên hồng sam này nhìn thật chướng mắt, thời gian mới mười ngày nửa
tháng, nhất định không thể thêu được như vậy.
Nghĩ đến nàng mặc dù trong miệng đồng ý gả cho hắn, nhưng trong lòng còn
băn khoăn tên mặt trắng Hứa Minh Chương kia, nếu không, lúc này sao còn làm
cái này, sớm nên bỏ qua mới phải.
Nhớ tới mình sáng sớm thức dậy liền vội vàng chọn trang sức khảm ngọc
thạch cho nàng, lại làm phiền Cẩm Thành giúp đỡ mua mấy thứ khác, còn cố ý
dặn dò, không câu nệ bao nhiêu tiền bạc, chỉ cần tốt liền mua lại, hao tâm tổn trí
phí công như vậy, còn không phải là sợ lúc nàng về nhà chồng, bởi vì đồ cưới
không phong phú, bị người ta coi thường sao.
Mình toàn tâm toàn ý vì nàng như thế, nàng lại còn băn khoăn tiểu bạch
kiểm kia, trong lòng không khỏi sinh ra vài phần phiền muộn, đợi Thời Tiêu
bưng sủi cảo đi ra, nếu như Thời Tiêu giải thích với hắn, có lẽ Diệp Trì còn có
thể cân bằng chút ít, nhưng nàng chỉ là liếc mắt giá y trong tay hắn, đưa tay cầm
lấy, tìm một cái ghế khác ngồi xuống, tiếp tục một kim một đường mà may, căn
bản không để ý Diệp Trì nghĩ như thế nào.
Trong lòng Diệp tiểu gia không tốt, cộng thêm uống rượu, vốn là có chút ít
nóng nảy, nhìn thấy nàng cúi thấp đầu may giá y trong tay, đầu ngón tay cầm
kim thêu, không phải đâm vào giá y, rõ ràng đâm vào ngực của hắn, tính nết
Diệp tiểu gia trổi dậy, từ từ đứng lên, khẽ vươn tay kéo giá y trong tay nàng nói:
“Đến lúc này mà trong lòng nàng còn nghĩ đến hắn.”
Thời Tiêu sững sờ, ngẩng đầu lên, thấy mặt mũi hắn tràn đầy tức giận đang
nhìn mình, Thời Tiêu liền biết hắn hiểu lầm, cần giải thích, nhưng cũng không
biết nên há miệng như thế nào, liền sững sờ nhìn hắn.
Thời Tiêu sống mười tám năm, chưa từng nghĩ tới nàng sẽ gả cho người như
Diệp Trì, trên thực tế, từ lúc nàng bắt đầu hiểu chuyện, trong sinh mệnh chỉ có
một mình Minh Chương.
Tính tình Minh Chương và Diệp Trì hoàn toàn bất đồng, lúc bọn họ cùng
một chỗ, chưa bao giờ giải thích cái gì, nàng biết Minh Chương, Minh Chương
cũng hiểu rõ nàng, mặc dù chia tay cắt đứt quan hệ, hai bên cũng sẽ không đỏ
mặt tía tai cãi nhau, cho nên, đối mặt với tức giận của Diệp Trì, Thời Tiêu nhất
thời có chút chân tay luống cuống.
Nhưng nàng luống cuống, ở trong mắt Diệp Trì thuận lý thành chương nói rõ
nguyên nhân là hắn đoán đúng, trong đầu nàng chính là nhớ nhung Hứa Minh
Chương.
Vừa nghĩ tới trong lòng nàng còn muốn lấy người khác, Diệp tiểu gia ghen
tuông lồng lộn, xen lẫn lửa giận bộc phát, hận không thể bóp chết nàng, nhưng
cuối cùng không nỡ ra tay, nắm chặt nắm đấm, một quyền nện ở trên bàn.
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Diệp tiểu gia nổi giận lực tay hạ xuống, bàn nhỏ này làm sao chịu nổi, lập
tức cắt thành hai đoạn, sủi cảo trên bàn Thời Tiêu vừa nấu xong cho hắn, một
chút cũng không ăn, ngay cả chén đĩa cũng lăn rơi trên mặt đất.
Thời Tiêu lại càng hoảng sợ, đầu tiên là có chút hoảng sợ, qua sau đó nhạt
bớt, nhìn hắn, sau nửa ngày mới nói: “Lúc đầu chúng ta vốn đã nói rồi mà...”
Nói xong dừng một chút, cuối cùng không nói câu không thích hắn ra, chỉ nói:
“Nếu như ngươi hối hận cũng không sao, bỏ qua chuyện này đi, ngươi đi tìm thê
tử môn đăng hộ đối, không nên đến chỗ này của ta dây dưa, ngược lại còn thanh
tịnh cho cả hai bên, hà tất phải náo thành như vậy, càng không có ý nghĩa.” Nói
xong đứng lên, xoay người lại muốn vào phòng.
Diệp tiểu gia nổi nóng thật rồi, nếu như nàng nói hai câu mềm mại, không
chừng đã ổn rồi, nàng thì ngược lại, trực tiếp đã thành hai bên thanh tịnh, còn
ước gì hôn sự này thất bại, làm sao chịu làm cho nàng đi, khẽ vươn tay bắt lấy
cổ tay của nàng oán hận nói: “Ta biết trong lòng nàng ước gì gia không đến đây
dây dưa, đáng tiếc đánh lầm phương pháp rồi, tiểu gia hôm nay liền nói cho rõ,
hôn sự này, đã đồng ý thì không thể cho nàng đổi ý, cho dù trong lòng nàng nhớ
thương người khác, thì sau này cũng là tức phụ của tiểu gia, vả lại, nàng bất
hiếu, đã quên kẻ thù giết mẹ, Hứa Minh Chương này tương lai là phò mã gia,
hoàng gia cao quý, tiền đồ như gấm, lúc đó còn nhớ rõ nàng là ai đâu, sớm nên
dẹp cái tâm tư đó của nàng đi.”
Thời Tiêu bình tĩnh nhìn hắn: “Cho dù Định thân vương phủ thế lớn, tiểu
dân chúng ta đắc tội không được, cùng lắm thì chết thôi, nếu như ta không đồng
ý, ngươi dùng sức mạnh cũng vô dụng.”
Lời này thật đúng là ống thông đến phổi của tiểu gia, Diệp tiểu gia lý giải
chính là, nàng thà chết cũng không tình nguyện gả cho hắn, thấy nàng nói kiên
quyết như thế, không có chút hòa hoãn nào, trong lòng đã sớm có vài phần hối
hận, nhưng nói những lời này với nàng, bất kể như thế nào cũng không thể cúi
đầu được, cho nên lời kia càng nghe không xuôi tai.
Diệp Trì cười lạnh một tiếng, âm trầm nói: “Cho dù có chết, khắc trên bia
mộ cũng là Diệp môn Thời thị, cùng với Hứa Minh Chương hắn nửa điểm liên
quan cũng không, có bản lĩnh nàng chết thử xem, chết rồi, tiểu gia ôm linh bài
của nàng cũng phải vào cửa Diệp gia ta.”
Thời Tiêu sắc mặt trắng nhợt, hàm răng dùng sức cắn môi, cắn đến chảy
máu, Diệp Trì thấy, càng hối hận vô cùng, rõ ràng trong lòng không phải nghĩ
như vậy, nhưng đến bên miệng lại thốt ra lời khác nhau như thế, tiếp tục như
vậy, sao mà kết thúc đây.
Đang lúc này, cửa viện đẩy ra, Quyên Tử đi đến, một chút quét tình hình
trong viện, liền nói: “Ai ôi!!! Sắp thành hôn rồi, sao lại thành mắt gà quạ rồi, vợ
chồng hai người đang hát tuồng đó hả.”
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Diệp Trì vừa thấy Quyên Tử, trong lòng thầm nhẹ nhàng thở ra, vừa vặn gặp
được bậc thang, đáp lại hai câu, cũng không dám nhìn vợ hắn, buông Thời Tiêu
ra quay đầu chạy.
Quyên Tử ngược lại sững sờ một chút, tiếp theo nói: “Mới vừa như hán tử uy
phong lẫm liệt, sao liền trở thành con chuột hoang vậy, đụng chuyện là chạy
mất, Tiêu Tiêu nói với tỷ tỷ một chút, đừng nói là hai ngươi cãi nhau nha.”
Thời Tiêu cười cười: “Quyên Tử tỷ, ta thật sự không nên đồng ý với hắn
đúng không, hôm nay ngược lại đâm lao phải theo lao rồi.”
Quyên Tử nhướng mày: “Hắn khi dễ ngươi hả?”
Thời Tiêu lắc đầu, vừa cảm thấy chuyện lớn lao, lúc này nhớ tới nhưng nghi
ngờ có chút lông gà vỏ tỏi, chỉ vì một kiện giá y mà náo thành như vậy, quả
thực nói không nên lời.
Ánh mắt Quyên Tử rơi vào giá y trong tay nàng, lập tức liền hiểu đại khái,
kéo tay nàng nói: “Ngày thường ngươi thông minh hơn ta, sao đến những
chuyện này lại hồ đồ, tuy nói hắn cũng không đúng, nhưng vì để trong lòng mới
như vậy, ngươi suy nghĩ một chút nếu như đổi lại là hắn, nhìn thấy thê tử tương
lai của mình may giá y với người khác, trong lòng ngươi sẽ nghĩ như thế nào,
nếu như không thèm để ý quản ngươi làm cái gì, trong lòng ganh tị tự nhiên sẽ
ghen ghét, ta biết tính tình nha đầu ngươi, gặp chuyện chính là cái hồ lô cưa
miệng, không thèm cãi lại, nhưng chuyện khác thì không sao, nhưng đây là
chuyện nam nữ, nếu như ngươi không nói rõ ràng, hắn sẽ nghi ngờ lung tung vô
căn cứ, không chừng nghĩ trong lòng ngươi còn nhớ nhung Trạng Nguyên
Lang.”
Nói đến đây, Quyên Tử lại hỏi một câu: “Chớ không phải là hắn đoán đúng,
trong lòng ngươi vẫn còn muốn lấy Hứa Minh Chương?”
Thời Tiêu lắc đầu: “Mấy ngày nay ta sớm nghĩ thông, với Minh Chương hữu
duyên vô phận, nên bỏ xuống, giá y này bất quá cũng chỉ là chấm dứt mà thôi.”
Quyên Tử nghe xong, thở phào nhẹ nhỏm nói: “Lúc này thuận tiện, thật ra
trong lòng ta không hi vọng ngươi gả vào Định thân vương phủ, không phải nói
gia môn hắn hiển hách, là tính tình này của hắn, nghe Tả Hoành nói, từ nhỏ
chính là bá vương, đương kim Hoàng Thượng cũng bị hắn đánh, ngươi nói đồ
khốn nạn như vậy, nếu ngây ngô phạm vào, không biết muốn ồn ào ra bao nhiêu
chuyện nữa, tỷ tỷ chỉ sợ ngươi bị hắn khi dễ, đúng rồi, nói cho ngươi một
chuyện, nghe nói Hứa gia xảy ra chuyện rồi, nương Hứa Minh Chương treo cổ
chết rồi, trước khi chết còn thả cây đuốc, mặc dù lửa dập tắt rồi, nhưng người
đều chết hết, năm ấy bà ta nổi lên lòng dạ ác độc như vậy, sai khiến đệ đệ của
bà ta đi phóng hỏa nhà của ngươi, cuối cùng, chính bà cũng chết ở đây. Có thể
thấy được người này làm chuyện xấu, cuối cùng cũng không có kết cuộc tốt,
ngược lại thật sự là báo ứng thiện ác hữu báo không sai.”
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Thấy Thời Tiêu nghe xong cũng không có vẻ mặt ngạc nhiên, liền nói: “Sao
ngươi lại giống như đã sớm biết vậy.”
Thời Tiêu nói nhỏ: “Nếu nghĩ cho Minh Chương, cũng chỉ có chết đi, giấu
giếm chuyện này đi, nếu như chuyện này truyền ra ngoài, tiền đồ Minh Chương
liền hủy, bà ấy chỉ là hận ta hận nương ta, nhưng Minh Chương là cốt nhục ruột
thịt của bà.”
Quyên Tử gật gật đầu: “Bà ấy vừa chết ngược lại giải thoát, nhưng lưu lại
cục diện rối rắm như vậy, hai nhà các ngươi còn quan hệ họ hàng, sau này...”
Đang nói, chợt nghe cửa viện bịch một tiếng từ bên ngoài đẩy ra, Thời Tiêu
ngẩng đầu nhìn qua, thấy Diệp Trì mới vừa đi lại trở về.

Chương 62

D

iệp tiểu gia vừa rời đi, nhưng vừa ra khỏi cửa liền hối hận, suy nghĩ sao

mình lại đi, sau này cho dù thế nào, không thể nói như vậy với vợ hắn, mặc dù
vợ hắn tàn nhẫn quyết tâm, nhưng hắn lại không nỡ bỏ, khó khăn lắm mới được
nàng đồng ý, sao có thể để nàng đổi ý.
Nhớ tới lúc nãy vợ hắn cắn môi, dáng vẻ khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch,
trong lòng hết sức đau lòng, đi đến dưới gốc cây hòe lớn đầu hẻm, liền không đi
nổi nữa, đứng ở đó, quay người lại nhìn cửa viện bên kia ngẩn người, cũng
không biết trong lòng nghĩ gì.
Đắc Lộc ở một bên cũng không dám thúc giục, vừa nãy ở ngoài cửa, chỉ
nghe được cái gì không rời, theo Đắc Lộc thấy, gia nhà hắn hoàn toàn là tự
mình chuốc lấy phiền nhiễu, vốn trong lòng người ta nghĩ cũng không phải hắn,
ngày đó đều nói rõ ràng rồi, gia nhà hắn nói như thế nào ấy nhỉ, nói chỉ cần
đồng ý gả cho hắn là được, lúc này lại bởi vì một kiện quần áo mà so sánh thiệt
hơn, không phải tự làm mất mặt thì là cái gì, còn cãi nhau với người ta, chỗ
người ta ngược lại không có gì, còn gia nhà hắn lúc này hối hận muốn chết,
chân nhũn ra bước không nổi luôn, có thể thấy được vị kia thật sự là khắc tinh
của gia nhà hắn.
Lại thấy gia nhà hắn muốn trở về, rồi lại không muốn, Đắc Lộc quả thực
nhìn không nổi nữa, cẩn thận từng li từng tí mở miệng nói: “Gia đây nóng nảy
dùng ở chỗ nào cũng được, nhưng sử dụng trên người tiểu Vương phi thì không
ổn chút nào, chuyện này có gì ghê gớm đâu, đáng để đập cái bàn sao, tính tình
của tiểu Vương phi chúng ta, gia cũng không phải không biết, bên ngoài nhìn
mềm mại, thực chất bên trong kiên cường lắm, nói lời tiểu gia không thích
nghe, người ngay từ đầu đã không kiên cường, bây giờ lại muốn nổi nóng thì đã
chậm rồi.”
Trong lòng Diệp Trì làm sao không biết lý lẽ này, không phải mất hết mặt
mũi sao, rồi lại nghĩ, trước mặt nàng dâu mình thấp một chút, cũng không mất
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mặt, so với chuyện lúc này càng mất mặt hơn, hắn cũng không phải không làm
qua, hôm nay nếu rời đi, sáng mai có thể tìm ra cớ gì bây giờ, hiện tại hắn một
ngày không gặp vợ hắn đều thấy khó chịu, bởi vậy hắn mới phải chịu thiệt đây
nè.
Suy nghĩ cẩn thận, trừng Đắc Lộc một cái nói: “Tiểu tử ngươi hiểu rõ nhỉ,
không biết, còn tưởng là ngươi cưới tám nàng dâu rồi đó.”
Đắc Lộc nghe xong hì hì cười cười: “Nô tài muốn lắm chứ, đáng tiếc không
có diễm phúc như thế, ngày nào đó có thể lấy nàng dâu chỉnh tề sinh con dưỡng
cái nô tài nguyện...”
Diệp Trì đạp hắn một cước: “Tiểu tử ngươi nghĩ hay quá nhỉ, chuyện tốt đều
bị ngươi chiếm hết cả rồi, nhìn ngươi cũng nhiệt tình quá nhỉ, hết gia liền tới
Vương phi, cho tiểu tử ngươi kết duyên với nha đầu chỉnh tề, cũng đỡ cho
ngươi cả ngày nghĩ đến nàng dâu.”
Đắc Lộc không ngờ hôm nay mình khuyên vài câu, ngược lại lần này may
mắn, vội vàng quỳ xuống dập đầu: “Nô tài lúc tạ tiểu gia ân điển.”
Diệp Trì phất phất tay: “Được rồi, qua một bên mà đắc ý đi, chớ trì hoãn
chính sự của tiểu gia.” Nói xong chạy thẳng tới cửa đại tạp viện.
Đi vào cũng không dám nhìn Thời Tiêu, trước chịu khó đặt cái bàn bị hắn
nện gãy qua một bên, nhìn nhìn, chân cũng không có gãy, chỉ có bàn mặt bị chặt
đứt, cũng không thể dùng được nữa, trong lòng càng thêm hối hận, suy nghĩ làm
sao nhận lỗi với vợ hắn, nhưng kiêng kị Quyên Tử ở một bên nên không thể mở
miệng.
Trong lòng không khỏi oán trách Tả Hoành, lúc bình thường không có
chuyện gì làm, hễ hắn thấy nha đầu hung hãn này là mặt mày sáng ngời, lúc này
muốn nhờ đến hắn, ngược lại không thấy tăm hơi, thầm hận Quyên Tử không có
mắt, không nhìn tới mặt trời lên tám sào rồi mà còn không lo quán rượu của
nàng, chạy về nhà làm cái gì, thật đáng ghét.
Diệp Trì nghĩ như vậy, không khỏi trừng mắt liếc Quyên Tử, Quyên Tử bị
hắn trừng mắt liếc dở khóc dở cười, thật có lòng ở chỗ này chọc ghẹo, nhìn hắn
làm gì, nhưng nhớ mình trở về để lấy đồ, trong cửa hàng tuy có mấy tiểu tử coi
chừng, nhưng cũng không thể yên tâm, liền vào phòng tìm mấy thứ, chào hỏi
Tiêu Tiêu liền rời đi.
Diệp tiểu gia lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, liếc trộm vợ hắn, nghĩ nếu
như sắc mặt vợ hắn hòa hoãn một chút, hắn liền đi lên nhận lỗi, không ngờ hắn
vừa liếc qua, vợ hắn quay người lại vào nhà, không chỉ có vào phòng, còn chốt
cửa lại, không để ý một mình Diệp Trì ngoài sân.
Diệp Trì đứng ở dưới cây hòe ngẩn ngơ nhìn vợ hắn vào phòng hồi lâu, cuối
cùng tiến lên mép cửa sổ, hướng vào bên trong nói: “Việc đó, là lỗi của ta, uống
rượu tính tình nóng nảy, ta đây không phải với nàng, nàng không trách tiểu
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nhân, tha thứ cho ta có được hay không?” Nói xong đợi một lát, trong phòng
một chút động tĩnh cũng không có, rõ ràng trên cửa sổ nhìn thấy bóng dáng của
vợ hắn ngồi ở trên giường không để ý đến hắn.
Diệp Trì gãi gãi đầu, lại tiếp tục nói: “Nàng dâu, ta vẫn còn đói, từ sáng giờ
chưa ăn cơm, nàng không quản ta, ta ăn sủi cảo trên mặt đất vậy.”
Nhưng trong phòng cũng không thấy động tĩnh, Diệp Trì quyết định chắc
chắn, đi qua nhặt trên sủi cảo rơi mặt đất lên, cũng không quản có dính đất hay
không nhét vào trong miệng, không đợi nuốt xuống, vợ hắn liền từ trong nhà đi
ra, lườm hắn một cái, nhặt sủi cảo trên mặt đất lên, đi vào nhà bếp dùng nước
sôi trụng qua mấy lần, có một nửa bị rơi vỡ không thể ăn, sợ không đủ hắn ăn,
lại làm thêm một chút mì, bưng ra, đặt trên bệ cửa sổ, xoay người lại rời đi.
Diệp Trì sao có thể bỏ qua cơ hội tốt như vậy, khẽ vươn tay kéo vợ hắn mềm
giọng nói: “Không phải đều nói biết sai mà sửa là tốt sao, nàng thấy ta mặc dù
sai, nhưng biết sửa đổi kịp thời, nàng dâu nàng liền nhìn phần ta biết sửa sai,
đừng so đo nữa, vừa nãy ta chính là ghen ghét, nhìn nàng làm quần áo này,
trong đầu liền không nhịn được đau xót, thật ra ngẫm lại cũng không có gì,
chẳng phải một kiện quần áo thôi ư, dù thế nào cũng là cho vợ ta mặc, so đo cái
gì chứ.”
Khỏi phải nói rộng lượng đến mức độ nào, nhưng rộng lượng này cũng
không có duy trì được bao lâu, lại nói: “Nàng dâu nàng suy nghĩ một chút đi,
chuyện này cho dù là ai thì cũng sẽ như ta thôi, ta không phải sợ sao, sợ trong
lòng nàng nhớ đến tên tiểu bạch kiểm kia mà không nghĩ đến ta, nói cho cùng
vẫn là lỗi của nàng, nếu không phải nàng xông vào linh hồn nhỏ bé của ta, ta
cũng không đến mức thích ghen ghét như vậy.”
Thời Tiêu trợn tròn mắt nhìn hắn, cũng không hiểu da mặt thằng cha này sao
có thể dày đến tình trạng này, còn nói nhận lỗi, ồn ào cả buổi cuối cùng còn nói
ngược lại, nhưng nhớ tới lời Quyên Tử nói, mình đã đồng ý gả cho hắn, danh
phận phu thê đã định ra rồi, đã là vợ chồng, nên thẳng thắn thành khẩn mà đối
đãi, bằng không thì ngươi nghi ngờ ta, ta nghi ngờ ngươi, có gì tốt đâu.
Tuy nói hai người không phải lưỡng tình tương duyệt, nhưng tương kính như
tân lại không khó lắm, nghĩ đến đây, liền nói: “Giá y này lúc đầu đã làm được
một nửa, đặt ở đâu cũng thành tâm bệnh, chẳng bằng làm cho xong, cũng coi
như kết thúc.”
Diệp Trì trừng mắt nhìn, đợi hiểu rõ ý tứ trong lời nói của vợ hắn, lập tức
kích động, cầm lấy cổ tay của vợ hắn lắc: “Nàng dâu đây là đang giải thích với
ta đúng không?”
Thời Tiêu mặt đỏ lên, không được tự nhiên nói: “Ai, ai giải thích, ăn ngay
nói thật mà thôi, ngươi thích nghe hay không thì kệ ngươi, ăn cơm xong thì đi
đi, để người ta nhìn thấy, không biết sau lưng bàn tán nói xấu gì nữa.”
www.vuilen.com

286

Tác Giả: Hân Hân Hướng Vinh

KÝ SỰ CƯỚP NÀNG DÂU

“Ai dám nói, tiểu gia chỉnh chết hắn.” Thấy Thời Tiêu trừng hắn, vội vàng hì
hì cười nói: “Đợi Hoàng Thượng hạ chỉ tứ hôn, chúng ta chọn ngày tốt thành lễ,
đợi đến lúc đại công cáo thành rồi, đến lúc đó xem nàng đuổi ta đi thế nào.”
Nói đến đây, Thời Tiêu không khỏi có chút lo lắng không yên, nhìn hắn một
cái nói: “Trong nhà huynh thật đồng ý sao?”
Diệp Trì nói: “Đồng ý hết, nhà của chúng ta do tổ mẫu ta làm chủ, tổ mẫu ta
đồng ý, lão gia tử cùng nương ta sao có thể không đồng ý, mà trong lòng tổ mẫu
ta thích nàng mà.”
Thời Tiêu sửng sốt nói: “Đừng có dỗ dành ta, ta chưa từng gặp qua lão nhân
gia bà, sao mà thích được?”
Mắt Diệp Trì loe lóe nói: “Sao chưa từng thấy, nhìn lanh lợi ngược lại là nha
đầu hồ đồ, ta tới hỏi nàng, buổi trưa hôm qua, còn có người đến?”
Thời Tiêu chợt nhớ tới hôm qua có hai vị lão bà bà đến nhà muốn uống nước
tiện thể còn ăn mì, không khỏi dập đầu ba ba nói: “Ngươi, ngươi nói, nói, hai vị
lão nhân gia buổi trưa hôm qua, chính là, ngươi, tổ mẫu ngươi?”
Diệp Trì gật gật đầu: “Đầu đầy tóc bạc chính là lão Vương phi nhà ta, đi theo
bên cạnh chính là Thu ma ma bên cạnh tổ mẫu, nàng đừng thấy tổ mẫu ta bây
giờ an dưỡng, lúc trẻ tuổi ấy, rất thích đi khắp nơi, không có chuyện liền chuồn
ra phủ đi dạo, vì vậy, kinh nghiệm cải trang đầy mình, bình thường nhìn không
ra đâu, hôm qua nàng ngược lại là cùng tổ mẫu ta nói gì đó, bà trở về không
ngừng khen nàng tốt đó.”
Thời Tiêu mặt đỏ lên: “Không có nói tới hai câu, khen cái gì.” Nhớ tới hôm
qua bà bà tóc bạc không chớp mắt nhìn mình chằm chằm, mình còn thấy kỳ
quái, hôm nay nghĩ lại, đúng là đến nhìn nàng dâu tôn tử, trách không được xem
xét thăm dò tỉ mỉ chi tiết như vậy, ngược lại hiền lành, chỉ không biết tương lai
có thể cũng như thế hay không.
Dường như biết rõ ý nghĩ của nàng, Diệp Trì tiến đến bên tai nàng xấu xa
nói: “Lão Vương phi nhà ta là dễ dỗ dành nhất đấy.” Thấy vợ hắn xoay mặt
nhìn theo hắn, vẻ mặt thành thật ngồi nghe, Diệp Trì ha ha cười hai tiếng nói:
“Ngày nào đó nàng qua cửa, cho lão nhân gia bà thêm tằng tôn, lão nhân gia bà
không chừng còn có thể xem nàng thành bồ tát cung phụng luôn đó chứ.”
Lời này làm thời tiêu đỏ bừng cả khuôn mặt, đẩy hắn ra nói: “Ăn xong rồi đi
đi, nói bậy nói bạ không.” Nói xong đi qua ngồi một bên, cúi đầu không để ý tới
hắn.
Diệp Trì cũng biết lời vừa rồi hơi lỗ mãng, sợ nàng buồn bực, cũng không
dám quấn nàng, khò khè ăn mì sủi cảo, lau miệng nói với Thời Tiêu: “Không
cần nàng phải phí lòng, chỉ cần yên ổn gả cho ta là được, sáng mai sợ sẽ bận
rộn, không đến được, ngày kia rảnh rỗi, liền tới đây.” Nhớ tới cái gì lại dặn dò:
“Sáng mai ta cho Đắc Lộc tới đây, nàng có chuyện gì thì dặn dò hắn, một mình
đi ra ngoài, nếu như gặp người xấu, gia đến không kịp, sợ sẽ chịu thiệt.”
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Nói tràng giang đại hải một lèo mới chịu đi, ra cửa mới nhớ tới, hôm nay vấn
đề muốn hỏi nàng lại không hỏi, ngược lại nói một đống vô dụng, được rồi, đợi
ngày kia hỏi lại cũng được, hôm nay hắn phải báo thù trước, bữa giờ chỉ lo
giằng co với vợ hắn nên không có ra tay, bây giờ ra tay, đuổi mấy tên dám động
thủ trên đầu thái tuế, một người cũng dừng hòng chạy thoát, đứng đầu chính là
Quách Đại Bảo, đừng tưởng chuyện này xong rồi, vẫn còn sớm lắm.
Nhưng muốn chỉnh đốn tiểu tử kia bội phục, trước phải bắt đầu từ trên người
lão tử hắn, vốn không muốn động đến Quách Khánh Lâm, con rùa này, chịu
đựng cho tới hôm nay, cũng không dễ dàng gì, nhưng hắn lại nghiện làm lão tử
tiện nghi, cũng không có việc gì ngay trước mặt Hoàng Thượng xảo quyệt tố
cáo mình, được lắm, ngươi không phải muốn tố cáo ư, tiểu gia gia cũng tố cáo,
xem ngươi tố cáo ngã tiểu gia, hay là tiểu gia đánh đổ ngươi, ta chờ xem...

Chương 63

D

iệp Trì suy nghĩ xoắn cả tóc, Quách Khánh Lâm có rất nhiều tội, khỏi

phải nói đến cái khác, chỉ việc bao kỹ nữ Thúy Nhi của Thúy Hỉ Lâu ở bên
ngoài đã là một tội lớn rồi, tiên đế gia đã cấm đoán rõ ràng không cho phép
quan lại chơi gái, Quách Khánh Lâm biết pháp mà phạm pháp, tuy một nhược
điểm này lại không thể mất chức quan thì cũng phải trừng phạt nhỏ cảnh cáo
lớn, nếu như đem chuyện này nháo lớn, Hoàng Thượng mất thể diện, chức quan
của con rùa già này xem như chấm dứt, cho dù là với lão nhạc phụ Ngự sử của
hắn cũng không dám đùa.
Về phần nháo lớn như thế nào, Diệp Trì nhớ tới Quách Đại Bảo, thằng nhãi
này thì tốt rồi, vết sẹo lành liền quên đau, lần trước bỗng nhiên bị đánh roi, cũng
không thấy làm gì, không tới hai ngày lại nạy góc tường của người cha tiện nghi
của hắn, gặp lão tử hắn không có ở đây, liền đến chỗ ở bên ngoài phố nhỏ Y Tử
Quyển, khi đi vào chính là hơn nửa ngày.
Thằng nhãi này chính là sắc quỷ, người bên trong cũng không hơn, hai người
đụng cùng một chỗ không thể nói chuyện thơ ca luận từ, chắc chắn chính là làm
ít chuyện trên giường gạch, lúc đầu còn kiêng kỵ chút ít, hôm nay gian dâm,
tình cảm đang dâng trào, quả thực chịu đựng không nổi, như lúc này, Thúy Nhi
hầu hạ lão tử hắn sung sướng, cửa trước vừa đưa ra, cửa sau bà tử đã đón Quách
Đại Bảo vào nhà chờ trên giường, đợi Thúy Nhi trở về, lúc hai người lăn cùng
một chỗ, phỏng đoán ổ chăn này còn chưa lạnh.
Diệp Trì hết thảy sai người nhìn chằm chằm Quách Đại Bảo là vì, lần trước
lão tử hắn ngăn cản thu thập không thống khoái, còn muốn tìm một cơ hội chỉnh
chết tiểu tử này, không ngờ ngược lại phát hiện chuyện gian dâm này, tình ái,
Diệp Trì suy nghĩ Quách Khánh Lâm lại làm con rùa, chuyện như vậy chắc là
cũng chịu đựng không nổi đâu, nhưng, đằng trước hắn ngủ với nha đầu bên
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cạnh con mình, cũng không phải là vật gì tốt, đừng nhìn bề ngoài ra vẻ đạo mạo,
trong bụng là cái dạng gì mà, không cần nghĩ cũng biết.
Cho nên, chuyện này đều không cần hắn tự mình xuất hiện, hai cha con nếu
như đụng vào một chỗ, liền có trò hay để xem, bên cạnh Thúy Nhi có một bà tử
sai khiến thường ở bên ngoài, là Thúy Hỉ Lâu mang ra ngoài, Quách Khánh
Lâm tuy nói bao nàng, nhưng không chuộc thân cho nàng, kể cả khế thân của bà
tử của nàng đều nắm chặt trong tay mụ tú bà Thúy Hỉ Lâu.
Hắn không cần Thúy Nhi, liền nắm bà tử kia, làm chút gì chuyện gì mà
không được, theo lý thuyết, chuyện này cũng không khó, đi Thúy Hỉ Lâu một
chuyến, cầm văn khế của bà tử kia là xong, nhưng Diệp tiểu gia ta lại do dự.
Chuyện đi dạo này trước kia đều là quá khứ rồi, nhưng hôm nay lại không
thích hợp, cũng không thể không đi một chuyến, đang ở chỗ này lâm vào tình
thế khó xử, Hồ Quân lại đâm đầu đi vào.
Sáng sớm hôm nay Hồ Quân đã mò đến, mấy ngày nay hắn như mấy con
ngũ tích lục thú, cả ngày ở trong nhà ngây ngô không có gì vui, một mình một
người không có ý nghĩa, liền tìm Tả Hoành hai người đi chung tìm chút ít
chuyện vui, chỉnh đốn nhẹ nhàng khoan khoái chạy đến Tả phủ.
Đến cửa, vẫn chưa đi vào, quản gia ra đón nói, thiếu gia nhà bọn họ mới
sáng sớm đã đi rồi, không có lưu lại lời nào, không biết đi nơi nào.
Hồ Quân chụp hụt một cái, ngược lại nhớ tới Cẩm Thành, lại đi Trấn Viễn
Hầu phủ, Cẩm Thành có ở nhà, nhưng vô cùng bận rộn, ngồi vừa nói chuyện
với Hồ Quân vừa làm việc với quản sự trong cửa hàng, Hồ Quân trừng mắt
nhìn, phân công hết một đám quản sự mà việc vẫn chưa xong, nhìn ra bên ngoài
cửa sổ, một rừng người màu đen còn đang xếp hàng chờ ở bên ngoài.
Hồ Quân liếc mắt nhìn đồng hồ báo thức trên kệ, trong lòng nói, cứ như vậy,
qua buổi trưa cũng không xong, liền thấy không thú vị, tìm lý do ra ngoài, trên
đường lượn hai vòng, ở Phúc Hưng cư ăn bát gà tia mặt, liền nhớ tới Diệp Trì.
Tuy nói muốn cưới vợ, nhưng mà vẫn chưa cưới mà, lúc này nam nữ chưa
cưới gả, chưa nói cả ngày ở cùng một chỗ chán muốn chết, cho nên hôm nay
nhất định có ở nhà.
Nghĩ vậy liền quay đầu chạy đến Vương Phủ, Diệp Trì liếc thấy hắn tới, lập
tức có chủ ý, lập tức nói một lần cho hắn nghe.
Vừa nói xong, Hồ Quân liền không nhịn được liếc mắt: “Ta nói ca ca bị gì
thế, cưới có nàng dâu, mà coi y như tổ tông, vả lại, người đây cũng không phải
là đi tìm niềm vui, đây là làm chuyện đứng đắn mà, cho dù biết thì cũng có sao
đâu.”
Diệp Trì nói: “Ta đây không phải tránh nghi ngờ sao, cái chỗ đó ta không
tiện đi đến, vả lại, không so được với ngươi quen cửa quen nẻo dễ xử lý hơn.”
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Một câu làm trà trong miệng Hồ Quân cũng phun ra, kéo khăn lau miệng
nói: “Trong mấy người chúng ta, nếu bàn về quen cửa quen nẻo ai có thể so với
ca ca chứ, tiếng tăm của người khắp Tứ Cửu Thành người nào không biết, hiện
tại vứt đi nơi nào rồi.”
Diệp Trì cười hắc hắc: “Có câu là quân tử bỏ qua, chuyện quá khứ còn nói
làm cái gì, tính tình nàng dâu này của ta, ngươi cũng ít nhiều cũng biết một
chút, ta không phải sợ sao, ca ca cũng không sợ ngươi chê cười, bây giờ sắp
thành thân rồi, tâm ý này của ta vẫn còn thay đổi ở cổ họng đó, chỉ sợ xuất hiện
chuyện rắc rối, nàng dâu này liền không lấy được về nhà, ngươi liền thay ca ca
đi một chuyến, trở về ca ca cực kỳ cám ơn ngươi.”
Hồ Quân thực không nhìn nổi dáng vẻ Diệp Trì ủy khuất uất ức như vậy,
trong mắt hắn, Diệp Trì chính là nhân vật uy phong lẫm liệt, trong bốn người,
hắn mặc dù không có nhiều ý đồ xấu như Cẩm Thành, nhưng bọn họ ai cũng
phục hắn, chưa từng mềm mỏng với ai, lại bị nha đầu kia chỉnh đốn thành như
vậy, thật không tin nổi mà.
Nghĩ đến đây, Hồ Quân thở dài nói: “Nhìn ý tứ này của ca ca, huynh đệ nào
dám chối từ, được, đi thì đi.”
Có Hồ Quân hỗ trợ, không bao lâu sau khế thân của bà tử này liền cầm ở
trong tay, đi thẳng đến phố nhỏ Y Tử Quyển, Hồ Quân cũng không có hứng thú
tìm chuyện vui, dứt khoát cùng nhau đi theo Diệp Trì đến xem náo nhiệt.
Nhắc tới phố nhỏ Y Tử Quyển thật đúng là nơi không dễ tìm, ở bên cạnh nội
thành Đông Nam, mặc dù cách hai con đường với trường thi, cũng rất là bí mật.
Nằm trước con phố nhỏ Bảo Châu, giao nhau ở trong ngõ, không cẩn thận quả
thật tìm không ra, thật khó cho Quách Khánh Lâm ở chỗ này làm ngoại trạch,
đủ để thấy trong lòng lão gia hỏa kia vẫn biết sợ, biết tránh tai mắt của người
khác, đáng tiếc trên đời này không có chuyện gì có thể giấu giếm, nếu thật
muốn giấu giếm thì thà rằng đừng làm, chỉ cần ngươi đã làm, sớm muộn gì cũng
sẽ bị người khác biết.
Nhìn phố nhỏ Y Tử Quyển kia vô cùng chật hẹp ngột ngạt, Diệp tiểu gia
cũng không đi vào bên trong, cũng may phố nhỏ này mặc dù chật hẹp nhưng
bên ngoài vẫn còn xem như rộng rãi, ra khỏi phố nhỏ đi không tới vài bước sẽ
có một trà lâu sạch sẽ ở trên đường, Diệp Trì và Hồ Quân ngồi ở lầu hai, cách
cửa sổ nhìn động tĩnh đầu hẻm, nhìn thấy bà tử này đi ra, Đắc Lộc đạp đạp liền
chạy ra ngoài.
Không bao lâu sau, bà tử này ngay ở trước mặt Diệp Trì, vẻ mặt ngạc nhiên
nghi ngờ, Diệp Trì cũng lười nói nhảm với bà ta, vỗ vỗ thân khế của bà ta ở trên
bàn, bà tử này thấy, vội vàng quỳ xuống dập đầu bái kiến tân chủ tử.
Diệp Trì đi thẳng vào vấn đề: “Chỉ cần ngươi làm theo lời gia nói, đợi xong
chuyện, thân khế này gia một mồi lửa đốt đi, sau này ngươi muốn đi đâu thì đi,
nếu không làm theo lời gia nói, gia bán ngươi tới vùng ven phía Bắc.”
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Bà tử này nghe xong vội vàng không ngừng dập đầu, người ở vùng ven phía
Bắc này đều là chưa khai hóa, nghe nói đói tới mức ngay cả nữ nhân cũng ăn,
bản thân bà tuổi đã lớn. Nhưng cái mạng già này vẫn sợ hãi, bây giờ Diệp Trì
bảo bà giết người cũng có thể không chút lựa chọn đi làm, huống chi, chỉ sai bà
đi truyền lời.
Bà tử này miệng đáp ứng liền rời đi, Hồ Quân nói: “Ngươi chắc chắc chứ,
phụ tử Quách Đại Bảo hôm nay đều có thể đến, vạn nhất không đến thì làm
chuyện vô ích rồi.”
Diệp Trì nói: “Hôm nay trong triều hưu mộc, con rùa Quách Khánh Lâm này
không đến, chẳng lẽ ở nhà quấn với bà nương hắn, Quách Đại Bảo thì càng
không cần phải nói, Đắc Lộc sai người nhìn chằm chằm mấy ngày nay, mỗi
ngày đều vội vàng theo sát phía sau lão tử hắn, ở bên trong con rùa con chiến
đấu nhiệt tình như thế, làm sao cam lòng bỏ qua, ngươi nhìn đi. Hôm nay còn có
đại náo nhiệt mà.”
Đang nói, Hồ Quân cười nói: “Quả nhiên đã đến, nhưng Thị Lang đại nhân
lúc này ăn mặc thật đúng là đủ nhẹ nhàng đấy, không cẩn thận nhìn thực nhận
không ra.”
Diệp Trì nhìn theo xuống, thấy một cỗ kiệu tầm thường đi vào phố nhỏ Y Tử
Quyển, Quách Khánh Lâm một thân quần áo đen từ trong kiệu đi ra, cách ăn
mặc so với người lui tới trên đường không có gì sai biệt, có lẽ là cố ý cải trang
để tránh tai mắt của người khác, tiếc là sớm rơi vào mắt của Diệp Trì, dù che
giấu thế nào cũng vô dụng.
Xuống kiệu hơi nhìn lướt qua bốn phía, bước nhanh đi vào phố nhỏ Y Tử
Quyển, nhìn không giống với đi tìm vui mà y như đi ăn trộm, đi vào ước chừng
một canh giờ liền đi ra, ở cửa sau nhìn chằm chằm vào tiểu tử truyền lời, nói
Quách Đại Bảo đã tới.
Hồ Quân nhịn không được cười nói: “Hai cha con này ngược lại thật sự là có
qua có lại, ngươi nói nếu như trong bụng kỹ nữ này lưu lại dòng giống, là nhi tử
hay là tôn tử, vốn Thị Lang phủ đã đủ rối loạn, thêm vào một khoản như vậy
nữa, so với câu chuyện thoại bản biên soạn còn có ý nghĩa hơn, được rồi, gia
hôm nay xem như không uổng công, cho là xem chuyện vui đi.”
Cách cửa sổ nhìn thấy bà tử từ trong ngõ hẻm đuổi theo, Hồ Quân nhếch lên
chân bắt chéo: “Được, trò hay bắt đầu rồi.”
Muốn nói Quách Khánh Lâm sở dĩ nhìn trúng Thúy Nhi, thật ra không phải
thích tư sắc của nàng, mà xuất phát từ tâm bệnh của bản thân hắn, Thúy Nhi tư
sắc mặc dù không kém, nhưng cũng không coi là xuất sắc lắm, cô nương đứng
đầu bài ở Thúy Hỉ Lâu, Thúy Nhi căn bản chưa thể kể đến, với địa vị hôm nay
của Quách Khánh Lâm, đầu bài của Thúy Hỉ Lâu đều muốn vội vàng hầu hạ,
với bậc tư sắc này của Thúy Nhi, căn bản đều dựa vào người vợ trước.
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Nhưng Thúy Nhi cũng có chút may mắn, lần trước Quách Khánh Lâm đi đến
nhà đồng liêu uống rượu, gọi mấy kỹ nữ Thúy Hỉ Lâu đàn hát cho vui, Quách
Khánh Lâm liếc mắt một cái thấy bên trong có một người, giữa lông mày có vài
phần thần vận giống vợ của hắn, năm ấy tuy nói vì công danh lợi lộc, bỏ quên
thê tử vợ cả ở quê, trong đầu cũng xấu hổ, tuy nói biết Thúy Nhi và vợ cả hắn
không liên quan, nhưng nhìn mặt mày này liền sinh ra vài phần thương tiếc,
buổi tối liền gọi nàng hầu hạ.
Không ngờ Thúy Nhi tư sắc hơi bình thường, ngược lại luyện thành một thân
bản lĩnh thật sự, cộng thêm thân thể yêu kiều mềm mại, biết xử lý, hầu hạ
Quách Khánh Lâm thoải mái vô cùng, có một hồi, sẽ có hai, mấy lần tới đây,
dứt khoát đưa Thúy Nhi ra ngoại trạch bao hết, có thời gian liền tới đây, thời
gian dài cũng muốn chuộc thân cho nàng, lại sợ chuyện này rơi đến tai quan,
đến lúc đó vạch tội mình một quyển, liền gánh không nổi trách nhiệm, liền kéo
dài tới hôm nay.
Đã muốn chuộc thân, tự nhiên quan tâm, hôm nay đi ra còn suy nghĩ, trở về
tìm một cơ hội gặp mụ tú bà Thúy Hỉ Lâu chuộc Thúy Nhi đi ra, đang nghĩ
ngợi, chỉ thấy bà tử trước mặt Thúy Nhi đuổi theo, đến trước mặt nói: “Đại nhân
nhanh đi nhìn một cái, người chân trước vừa đi, cô nương liền ồn ào ngực đau,
lúc này đau đến mức nằm thẳng trên giường gạch lăn qua lăn lại đó.”
Quách Khánh Lâm nghe xong vội nói: “Ngươi đi mời lang trung, ta trở về
nhìn một cái.”
Nói xong gấp rút đi trở về, lo lắng đến Thúy Nhi, vào cửa thẳng hướng phía
sau, trước sau hai viện, liền có người nhìn, ai lại dám đến ngăn hắn, Quách
Khánh Lâm một đường đã đến phía sau.
Vừa mới vào nội viện chỉ thấy trên cửa sổ chiếu ra hai cái bóng, hổn hển
truyền đến âm thanh hai người dây dưa ở cùng một nơi, Quách Khánh Lâm bực
tức liền chạy tới, đi vài bước dừng lại nghe âm thanh bên trong, lập tức giận đến
sắc mặt tái xanh, nhấc chân đạp cửa ra...
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