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hái hậu nói xong nhìn Diệp Trì, không khỏi cùng Thái phi thở dài:

“Ngược lại là thanh niên bọn chúng tốt, chỉ cần nhìn vừa ý nhau là vợ chồng
son thành đôi thành cặp, chẳng phải càng mỹ mãn sao, giống như bộ xương già
chúng ta còn có hi vọng gì.”
Thái phi nói: “Lời này của người nói đúng, trẻ tuổi có cái tốt của trẻ tuổi,
người già có cái tốt của người già, Thái hậu tình cảm như vậy, vậy thì tạo hóa
của tiểu bối bọn chúng nên để cho bọn chúng làm chủ đi, chứ không biết manh
hôn ách giá(1) làm trễ nải cả đời.”
Lời nịnh nọt này của Thái phi đã nói trúng nỗi lòng của Thái hậu, trong lòng
Thái hậu vui vẻ, nhìn Cẩm Phong, càng hào hứng mai mối, nói với Diệp Trì:
“Nghe nói đứa bé kia của Tả gia và Mạc gia đã đính hôn, bằng không thì với
Hầu phủ cũng môn đăng hộ đối, mấy tiểu tử các ngươi còn ai nữa không, đúng
rồi, còn có tôn tử của Quốc Công, gọi Hồ cái gì ấy nhỉ?”
Diệp Trì cúi đầu không lên tiếng, trong lòng nói, Phong Cẩm Phong nha đầu
kia so với Cửu công chúa ghê gớm hơn không biết bao nhiêu lần, tính tình này
ai mà cưới phải thật xui xẻo, nhà cửa sẽ không có ngày nào yên ổn, nếu thực tác
thành cho Hồ Quân, bằng tính tình nóng nảy của Hồ Quân đoán chừng não
người có thể đánh nhau thành não chó, coi như mình không có phúc hậu, cũng
không thể hại huynh đệ mình.
Thái hậu vốn có ý là bảo Diệp Trì hùa theo nói hai câu, một mình bà nói thôi
thì không thành được, không ngờ tiểu tử này lại cúi đầu không lên tiếng, Thái
hậu còn có cái gì không rõ, nhất định là tiểu tử này không nhìn trúng Cẩm
Phong, do đó cũng không muốn nàng bán kết duyên với tiểu tử Hồ gia.
Nhắc đến thật sự tức giận, hắn ngược lại quản rộng quá, Thái hậu thấy hắn
không lên tiếng, cũng không quay đầu lại nhìn Cẩm Phong đứng sau lưng lão
thái thái Hầu phủ, thấy nha đầu xoắn khăn cắn môi, đôi mắt không ngừng nhìn
Diệp Trì chằm chằm, không khỏi âm thầm lắc đầu, đây là nhớ thương mà, mà
thôi, sự tình này bà cũng mặc kệ, để chính bọn chúng làm phiền nhau đi, liền
quay lại nói chuyện với Thái phi.
Bên đây đang nói, chợt nghe tiếng tiểu thái giám bên ngoài: “Các nô tài
thỉnh an vạn tuế gia.”
Thái hậu cười nói: “Lúc nào cũng nói bận rộn, tới chỗ ta chưa dính mông đã
rời đi, lại không biết hôm nay sao lại nhàn rỗi.”
Thật ra Sùng Nhân Đế là thật sự nhìn không nổi nữa, Thái hậu sai ma ma đi
qua truyền Hứa Minh Chương, Sùng Nhân Đế liền cảm thấy không đúng, đợi
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nhìn thấy tranh chữ trong tay Lưu Hải, lập tức đã hiểu vài phần, hỏi: “Tiểu tử
kia đã đến?”
Lưu Hải liếc Hứa Minh Chương gật gật đầu: “Tiểu vương gia thấy Hoàng
Thượng ở đây bận rộn, nói không nên làm phiền, nghĩ đến mấy hôm không có
đi thỉnh an Thái hậu, liền đi đến chỗ Thái hậu, nói chốc lát nữa lại đến.”
Trong lòng Sùng Nhân Đế chửi chó má, giả bộ là hay lắm, chắc chắn biết rõ
Hứa Minh Chương ở chỗ này, cho nên mới nảy lên ý nghĩ xấu, nàng dâu này
hắn cũng cướp vào tay rồi, còn muốn thế nào nữa, chẳng lẽ còn muốn bắt Hứa
Minh Chương cưới Cửu công chúa, trong lòng mềm nhũn, nói với Hứa Minh
Chương: “Sáng sớm hôm nay, sắc mặt Thái hậu không được tốt, nhưng do bận
rộn quá nên chưa kịp hỏi kỹ, lúc này vừa vặn cùng ngươi đi qua một chuyến.”
Hứa Minh Chương nghe xong, thầm nhẹ nhàng thở ra, nếu như có thể, hắn
hận không thể trốn xa một chút, bởi vì chuyện của Cửu công chúa, chỉ sợ Thái
hậu lại hát bài loạn điểm uyên ương, liền không thể trở thành phu thê với Tiêu
Tiêu, bảo hắn lấy người khác thì sao hắn chịu nổi, thế nhưng Thái hậu tuyên
triệu, làm sao mà trốn được, cùng Hoàng Thượng đi qua, rốt cuộc tốt hơn.
Quân thần một trước một sau đến cung Thái hậu, mọi người tiếp giá, Sùng
Nhân Đế vẫy vẫy tay, hỏi han Thái hậu, lại hỏi Thái phi và lão thái thái Trấn
Viễn Hầu phủ, lúc này mới liếc mắt trừng Diệp Trì.
Diệp Trì giả vờ không nhìn thấy, nói với Hứa Minh Chương: “Trạng nguyên
công gần đây luôn luôn rất tốt, nghe nói vài ngày trước bị bệnh, hôm nay mắt
nhìn sắp vào thu, dễ dàng phát bệnh, người nên bảo trọng a.”
Lời này nghe khách khí, nhưng nghe sao cũng không được tự nhiên, Hứa
Minh Chương nói: “Đa tạ tiểu vương gia, thần sẽ bảo trọng, nghe thấy chuyện
vui của tiểu vương gia sắp tới, đến lúc đó tại hạ nhất định đi uống chén rượu
mừng, mong tiểu vương gia không chê là được.”
Diệp Trì khẽ hừ một tiếng nói: “Tiểu gia cưới vợ, rượu mừng tất nhiên quản
đủ, chỉ sở trạng nguyên công nuốt không trôi.”
Cửu công chúa tò mò nói: “Một ly rượu mừng mà thôi, như thế nào nuốt
không vô.”
Ánh mắt Diệp Trì lóe lên: “Cửu công chúa không biết, rượu mừng này của ta
cùng người khác là quỳnh tương, nhưng với trạng nguyên công lại không hẳn
vậy, nếu như ngươi muốn biết duyên cớ, đến hỏi trạng nguyên công là được.”
Một câu nói làm Cửu công chúa có chút ngượng, trộm liếc Hứa Minh Chương,
chỉ thấy hiện tại mới không lâu, cả người cũng gầy hai vòng, nhìn trên khuôn
mặt tuấn tú vô song đều có chút hóp lại, sắc mặt cũng không bằng khi đó, nhớ
tới Diệp Trì vừa nói hắn bị bệnh, là bệnh tật triền miên, mặc dù gầy, nhưng
đứng ở đằng kia vẫn anh tuấn khôi ngô, nghĩ đến nếu mình có thể gả cho vị hôn
phu như vậy, sau khi lập gia đình, cử án tề mi gắn bó làm bạn, chẳng phải còn
tốt hơn lạnh lẽo cô đơn hao phí thanh xuân trong hậu cung.
www.vuilen.com

316

Tác Giả: Hân Hân Hướng Vinh

KÝ SỰ CƯỚP NÀNG DÂU

Nghĩ đến đây, tâm ý càng kiên quyết, đi đến trước mặt Thái hậu, lặng lẽ giật
giật ống tay áo Thái hậu, lúc này Thái hậu thấy nàng hiếm khi có thái độ tiểu nữ
nhi như thế liền cười một tiếng nói: “Chớ thúc giục, chớ thúc giục, ai gia không
quên.” Nói xong liền nói với hứa Minh Chương: “Người ta có câu đêm động
phòng hoa chúc tên đề bảng vàng, trạng nguyên công, nay tên đề bảng vàng tất
nhiên là không cần phải nói, còn thiếu động phòng hoa chúc thôi, ai gia nơi đây
làm nhất tông bà mai cho ngươi, ngươi thấy thế nào?”
Hứa Minh Chương nghe xong mặt liền biến sắc, bịch một tiếng quỳ trên mặt
đất nói: “Thái hậu minh giám, vi thần thuở nhỏ đính hôn, câu cửa miệng thường
nói tào khang chi thê bất hạ đường(2), nếu như vứt bỏ hôn ước, há không phải
phụ lòng người.”
Lời này làm Thái hậu sững sờ, Diệp Trì tức giận nha, hận không thể đi qua
một cước đạp chết Hứa Minh Chương, con mẹ nó đến lúc này mà chết vẫn còn
cứng miệng, không phải nói nàng dâu của mình là vị hôn thê của hắn chứ, cái
thứ gì vậy, vậy mà Hoàng Thượng còn nói hắn trung hậu, chó má.
Sắc mặt Diệp Trì âm tình bất định nhìn Hứa Minh Chương, nhưng Thái hậu
nhíu nhíu mày nói: “Không phải nói hôn sự trước kia của ngươi đã lui rồi sao?”
Hứa Minh Chương gục đầu xuống nói: “Ở trong lòng vi thần, kiếp này chỉ có
một thê tử, vi thần từng nhìn trời thề ước, cả đời này chỉ lấy một mình nàng.”
Thái hậu hít vào một hơi, trong lòng nói ý tứ trong lời của Trạng Nguyên
Lang như thế, chuyện định thân thất bại, nhưng hắn không thừa nhận, đời này
còn tuân theo hôn ước trước kia cả đời không cưới, lại nghe Diệp Trì nói: “Thái
hậu, lão nhân gia lúc này làm mai, Trạng Nguyên Lang người cũng không biết
sẽ kết hôn với người nào, tất nhiên là không có ngọn nguồn, ngộ nhỡ ngài làm
mai cho hắn một người không đứng đắn, thiếu cái mũi cái mắt, dù ai cũng
không thể cam tâm tình nguyện a.”
Sùng Nhân Đế ho khan một tiếng, nhắc nhở Diệp Trì đi được rồi đó, Diệp
Trì mới không để ý tới, hôm nay nếu không phải không nghe mấy câu này của
Hứa Minh Chương, không chừng lòng Diệp tiểu gia đã mềm nhũn, tay vừa nhấc
lên để hắn đi qua, đáng tiếc tiểu tử này đui mù, hôm nay mấy câu này thực đâm
vào eo tiểu gia, không chỉnh ngươi kêu cha gọi mẹ, cũng xin lỗi bản thân.
Thái hậu nhìn Diệp Trì, lại nhìn Hứa Minh Chương quỳ trên mặt đất, không
khỏi có vài phần do dự, tuy nói cửa hôn sự này là người bên ngoài cầu cũng cầu
không được, hình như người ta thật sự chết sống không vui, mình cứng rắn làm
mai thì có ý nghĩa gì đâu, ngày nào đó thành một đôi vợ chồng bất hòa, cũng
không phải là chuyện tích đức.
Nghĩ như vậy muốn chuyển câu chuyện, không ngờ Cửu công chúa, nhanh
chóng đi ra nói: “Hứa Minh Chương, ngươi bớt nói những lời cho có lệ này đi,
Thái hậu muốn làm mai chính là bản công chúa, ngươi ngược lại nói một chút,
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bản công chúa chỗ nào không vừa ý ngươi, lại không thoải mái ra sức khước từ
như thế?”
Sùng Nhân Đế chau mày, hừ một tiếng, Thái phi vội nói: “Hồ đồ gì đó, cô
nương nhà nào lại ở trước mặt hỏi người ta hả?”
Thái hậu vừa thấy, thấy mình không nói cũng không được, đành phải nói:
“Đúng vậy a, ai gia làm mai cho ngươi chính là Cửu công chúa, chẳng lẽ hoàng
thất công chúa, còn không xứng với ngươi một Trạng Nguyên Lang sao.”
Lời này có chút nặng, Hứa Minh Chương cắn răng nói: “Công chúa kim chi
ngọc diệp, vi thần trèo cao không nổi, huống chi, vi thần vừa mới mất mẹ, giữ
đạo hiếu ba năm, Đại Yến ta hiếu trị thiên hạ, nếu như vi thần trong hiếu kỳ
cưới vợ, chẳng phải là tổn hại lễ pháp.”
Thái hậu nghe xong ngược lại nhẹ nhàng thở ra, trong lòng nói vốn là vì cái
này, ngược lại đã quên hắn vừa mới mất mẹ, vẫn còn trong hiếu kỳ, lúc này giữ
đạo hiếu ba năm cũng hoàn toàn không giả, tuy là Cửu công chúa hợp ý Trạng
Nguyên Lang, nếu như lại đợi thêm ba năm, thế nhưng không thỏa đáng.
Nghĩ đến đây, nhìn về phía Thái phi, Thái phi ở trong cung mình đã sớm bị
nữ nhi chọc tức giận, nếu không phải muốn chết muốn sống gả cho Trạng
Nguyên Lang, lúc đầu bà cũng lo hiếu kì ba năm của Hứa Minh Chương, không
biết làm sao cho nữ nhi vui lòng, bà có biện pháp gì chứ. Nghĩ đến đây, thở dài
nói: “Có lẽ nhân duyên đều là ông trời đã định trước, Tiểu Cửu và Trạng
Nguyên Lang sớm đã được Nguyệt lão kết duyên rồi, Tiểu Cửu nói, nguyện ý
chờ Trạng Nguyên Lang ba năm.”
Diệp Trì nghe xong câu này, cười không khép miệng, trong lòng nói, đến lúc
này, ta cũng không tin Hứa Minh Chương ngươi còn dám kháng chỉ.
Hứa Minh Chương cũng biết hôm nay dù phản đối thế nào cũng vô ích, Thái
hậu, Thái phi mở miệng, Cửu công chúa tự mình mai mối cho mình, dù mình có
lá gan lớn như trời, cũng không có thể làm mất mặt hoàng gia, mình chết không
có gì đáng tiếc, nhưng còn có thân nhân, rồi lại nghĩ, Tiêu Tiêu sắp gả cho Diệp
Trì rồi, mình và Tiêu Tiêu cuộc đời này lại không thể trở thành phu thê, như vậy
mình có cưới hay không thì có làm sao.
Nghĩ đến đây, liền cúi đầu nói: “Vi thần tạ Thái hậu làm mai.”
Thái hậu lập tức mặt mày hớn hở: “Ta nói nha, như vậy một hôn sự như ý,
như thế nào sẽ không vui, được rồi, việc mai mối này ai gia rốt cuộc đã tác
thành, Cửu nha đầu ngươi có thể cao hứng rồi.”
Cửu công chúa tính tình đanh đá, gặp hôn nhân đại sự lúc này cũng khó
tránh khỏi e lệ, đặc biệt là lúc này trước mắt bao người, cúi đầu tạ ơn mẫu phi,
Thái hậu, xấu hổ mang theo e sợ liếc Hứa Minh Chương, tay áo che mặt phấn,
chạy như một làn khói.
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Hứa Minh Chương chậm rãi cáo lui ra khỏi cung Thái hậu, Hoàng Thượng
cùng Thái hậu nói hai câu chê cười, liền đứng lên, liếc mắt Diệp Trì nói: “Làm
trò còn chưa dủ sao, sao còn chưa đi.”
Diệp Trì vội vàng cáo từ Thái hậu, đi theo Sùng Nhân Đế đi ra, đến Càn
Thanh Cung, vào phòng, Sùng Nhân Đế chỉ hắn nói: “Tiểu tử ngươi được lắm,
vì đối phó tình địch, ám chiêu gì cũng lấy ra dùng, không ngờ Thái hậu, Thái
phi cửu công chúa đều là vũ khí cho ngươi sử dụng, tục ngữ nói, giết người đầu
chỉa xuống đất, ngươi đã đoạt nàng dâu người ta rồi, còn muốn thế nào nữa,
không phải muốn cả đời người ta không yên mới thống khoái có phải hay
không.”
Diệp Trì nói: “Hoàng Thượng người nói như vậy, đường đường công chúa
Đại Yến gả cho một Trạng Nguyên Lang như hắn sao lại là thấp gả, tiểu tử hắn
mang ơn tạ chủ long ân mới đúng, sao lại cả đời không yên.”
Sùng Nhân Đế túm cái gối thêu hoa trên giường ném tới: “Bớt vòng vo với
trẫm đi, tưởng trẫm không biết sao, nếu như Hứa Minh Chương thích công danh
lợi lộc, kim chi ngọc diệp, lúc trước cần gì cự tuyệt cửa hôn sự này, hôm nay
không phải tiểu tử ngươi từng bước ép sát, Hứa Minh Chương như thế nào lại
đồng ý, tiểu tử ngươi đừng được tiện nghi còn khoe mẽ.”
Nói xong lại nói: “Việc đã đến nước này, cũng chỉ có thể như thế, trẫm cũng
nhắc nhở ngươi, chuyện này đến hôm nay là kết thúc, từ hôm nay trở đi, ngươi
lấy vợ của ngươi, hắn làm phò mã của hắn, hai người các ngươi nước giếng
không phạm nước sông, nếu như ngươi tìm Hứa Minh Chương gây phiền phức,
trẫm cũng không thuận theo.”
Tới loại trình độ này, trong lòng Diệp tiểu gia cũng coi như thống khoái, đã
có Cửu công chúa đanh đá này quấn lấy, phỏng đoán Hứa Minh Chương cũng
không có tinh lực nghĩ đến nàng dâu của mình, hắn nghĩ tới nghĩ lui, liền gật
đầu đồng ý.
Sùng Nhân Đế nhẹ nhàng thở ra, gật hắn nói: “Ngươi nha, bản thân tự kiểm
điểm chuyện này cho trẫm, vì vợ của ngươi mà làm ra bao nhiêu chuyện, nàng
dâu này cũng cưới rồi, cũng đừng mò mẫm bốn phía nữa, trở về cho ngươi việc
làm học hỏi kinh nghiệm, trẫm nếu còn có huynh đệ, cũng không cần phải trông
chờ vào ngươi, nếu không phải tiên đế...”
Nói đến đây, thở dài: “Tóm lại ngươi không thể so với mấy người đó, tốt xấu
gì cũng giúp trẫm một chút là được.”
Trên cơ bản cách một đoạn thời gian, Sùng Nhân Đế cứ như vậy lải nhải một
hồi, Diệp Trì ở một bên căng lỗ tai lên nghe là được, đợi Sùng Nhân Đế lải nhải
lẩm bẩm đã xong, hai người đi phòng diễn võ luyện đao thật thương thật một
trận, Sùng Nhân Đế thống khoái, Diệp Trì ôm bảo bối lấy được từ chỗ Sùng
Nhân Đế cảm thấy mỹ mãn xuất cung, mỗi lần vào thời điểm này, Lưu Hải lại
cảm thấy vạn tuế gia thua thiệt lớn.
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Diệp Trì từ trong cung đi ra, đi thành Nam trước, trong đầu nhớ thương vợ
hắn, vào phòng, chỉ thấy nàng dâu đang ngồi nghiêng trên giường gạch ngoài
phòng, đang luồn chỉ, bà tử hầu hạ một bên thấy Diệp Trì, liền lui ra ngoài.
Cái hộp Diệp Trì cầm trên tay đặt ở trên bàn giường, tiến tới nói: “Không
phải nói không khỏe trong người sao, sao còn se chỉ, nghỉ ngơi cho tốt.” Thời
Tiêu thấy hắn đi ra ngoài một chuyến, một trán đổ mồ hôi không nói, khóe mắt
giống như là có một khối bầm, vô thức đưa tay tới, đầu ngón tay còn chưa đụng
tới, chợt thấy không ổn, vội vàng lại rụt trở về: “Này làm sao vậy? Gấp gáp hay
là đánh nhau với người ta?”
Diệp Trì hì hì cười một tiếng nói: “Đánh nhau với Hoàng Thượng, còn đánh
thắng, nàng nhìn đi đây là bảo bối ta thắng Hoàng Thượng đó, đồng ý cho ta
mượn một năm rồi, nhưng lại không chịu cho ta, hôm nay mới coi là ói ra, nói
tiểu gia gần thành thân rồi, thứ này đặt trong phòng chúng ta cũng xem như là
điềm tốt.”
Thời Tiêu sửng sốt một chút nói: “Huynh nói đánh nhau với ai?”
Diệp Trì nói: “Hoàng Thượng a, nàng đừng sợ, ta và Hoàng Thượng đánh từ
nhỏ tới lớn, lúc trước vừa gặp mặt thì làm một trận, sau này liền cứ như vậy, khi
đó Hoàng Thượng vẫn là Hoàng Tử, muốn ta nói, cuộc sống khi đó trôi qua
ngược lại thống khoái, hôm nay cửu ngũ chí tôn làm chủ thiên hạ, tôn quý là đủ
tôn quý, nhưng cũng mất tự tại, còn không bằng lúc trước.”
Thời Tiêu lại càng hoảng sợ, vội nói: “Nói bậy bạ gì đó, Hoàng Thượng
huynh cũng có thể sắp đặt sao, đây chính là tội mất đầu, được rồi, ta biết huynh
và Hoàng Thượng tốt, chỉ mình ta biết cũng không sao, những lời này cũng
không thể nói với người khác.”
Diệp Trì thấy nàng hướng về mình như thế, trong lòng nóng lên, ha ha cười
rộ lên nói: “Nàng cho là ta ngốc a, đây không phải ta và vợ ta đóng cửa lại nói
chuyện riêng tư ư, trước mặt người ngoài tất nhiên là không thể nói, mà ta nói
cũng có ai dám nghe, nàng nhìn một chút cái này xem thích không, ta muốn bày
ở phòng ngủ chúng ta.”
Nói xong mở hộp lớn này ra, Thời Tiêu nhìn lên cây thạch lựu chạm khắc
ngọc thạch, chiều cao nửa mét, chậu phía dưới là ngọc dương chi, lá xanh mơn
mởn lộ ra sóng ánh sáng, xanh biếc, thích nhất là một đám thạch lựu đầu cành
hoan hỷ rủ xuống, óng ánh đỏ rực trong suốt, nếu như ban đêm treo thêm một
ngọn đèn, không biết đẹp cỡ nào nữa.
Thấy Thời Tiêu như vậy, vốn không thích châu báu ngọc khí lắm, cũng yêu
thích không rời tay, ngón tay đụng đụng thạch lựu, Diệp Trì nói: “Vật này thật
tinh xảo, nơi này là sống đó.” Nói xong nắm viên thạch lựu nàng vừa chạm kia,
lén nhẹ nhàng nhấn một cái, thạch lựu này liền hái xuống, thả vào lòng bàn tay
Thời Tiêu, Thời Tiêu ghé sát vào cửa sổ cẩn thận nhìn, thấy quả nhiên là tinh
xảo, ngay cả cái cuống cũng trông rất sống động.
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Diệp Trì nói: “Nàng chớ coi thường thạch lựu này, cũng không phải là mã
não đâu, là hỏa ngọc, trên tay nàng một viên như vậy, có thể đổi một tòa nhà ba
gian đó.”
Tay Thời Tiêu run lên, thạch lựu này ùng ục ục rớt xuống, Diệp Trì vội vàng
vớt trong tay, Thời Tiêu mới thở phào nhẹ nhõm, không dám nhìn nữa, thúc hắn
nói: “Huynh nhanh gắn lên đi, lỡ như rớt mất là hư luôn đó.”
Diệp Trì cười nói: “Có cái gì hiếm lạ đâu, hỏng thì hỏng.”
Thời Tiêu liếc hắn một cái, Diệp Trì một lần nữa thả cây thạch lựu lại trong
hộp, đậy kín, cho người đưa về phủ trước, tự mình ghé vào bên cạnh Thời Tiêu,
một hồi lại sờ sờ guồng chỉ trong tay nàng, một hồi lại lay lay khay đan châm
tuyến bên trong giường, khi hắn làm như thế, chung quy cả người đều ở sau
lưng Thời Tiêu.
Thời Tiêu không kiên nhẫn, xê dịch người đến đối diện, Diệp Trì cười nhìn
nàng nói: “Nàng trốn cái gì? Ta lại không trở ngại chuyện của nàng mà.”
Khuôn mặt Thời Tiêu có chút đỏ, trừng mắt liếc hắn một cái, không để ý tới
hắn, thằng nhãi này hôm nay càng ngày càng có chút không thành thật, tìm cơ
hội, liền sáp đến bên cạnh mình, trong lòng hắn nghĩ điều gì, thật coi Thời Tiêu
không biết gì sao, nghĩ đây lại liếc hắn một cái nói: “Còn không quay về thay y
phục, cả người đổ mồ hôi, có thể xông chết người đấy.”
Diệp Trì giơ tay áo lên ngửi ngửi, có mùi mồ hôi, thường ngày trong cung
đánh quyền với Hoàng Thượng, đều có tiểu thái giám hầu hạ tắm gội thay quần
áo, chỉnh đốn chỉnh tề rồi mới trở ra, hôm nay không phải cao hứng ư, lại được
tặng thưởng, nghĩ vậy vội về cho vợ hắn nhìn, liền chưa kịp tắm gội, ngược lại
làm cho vợ hắn ghét bỏ.
Diệp Trì biết rõ vợ hắn thích sạch sẽ, cũng không sáp đến nữa, qua bên này
bất quá cũng chỉ vì nhìn xem vợ hắn đã khỏe chưa, lúc này thấy tinh thần nàng
tốt, sắc mặt cũng hồng nhuận liền thả lỏng, đứng lên, bày ra một sắc mặt khổ ba
ba nói: “Vợ ta ghét bỏ rồi, gia quay về tắm thay quần áo đây.”
Nói xong đi ra ngoài cửa, đi tới mép cửa chợt quay đầu lại nói với Thời
Tiêu: “Nàng dâu, nàng không biết trong lòng ta vui mừng thế nào đâu, nàng yên
tâm, ta tất nhiên sẽ không phụ lòng nàng.” Quẳng xuống câu nói như vậy xoay
người lại rời đi.
Thời Tiêu sửng sốt cả buổi, mới phục hồi tinh thần lại, khe khẽ thở dài, có lẽ
gả cho hắn, thực là vận mệnh của mình, buổi tối Thời Tiêu mộng thấy nương
nàng, nương nàng một câu cũng không nói, nhưng nhìn nàng cười, nàng vừa gọi
câu nương, liền đã tỉnh lại.
Hôm nào đó liền thương lượng với cha nàng, có phải nên đặt linh vị của
nương nàng vào trong miếu không, lúc trước từ quê quán đưa đến kinh thành,
cũng không có nghĩ quá nhiều, hôm nay nàng sắp ở kinh thành xuất giá, nghĩ
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đến ngày sau không biết có nên trở về quê hay không, hay là cúng dường trong
miếu thỏa đáng hơn, một có thể dính chút ít phật khí, hai cũng có đèn nhang.
Cha nàng cũng nói như vậy tốt, Thời Tiêu suy nghĩ Diệp Trì tốt xấu gì cũng
là cô gia, liền cũng nói với hắn, Diệp Trì nghe xong, trong lòng càng an tâm,
thầm nghĩ vợ hắn ngay cả chuyện này cũng thương lượng với mình, tự nhiên
không có xem hắn là người ngoài, nếu như hắn có thể, hận không thể dời phần
mộ của mẹ vợ đi, cuối cùng, là Thời Tiêu kiên trì nói muốn đưa vào ở trong
miếu, Diệp Trì mới không thể không theo nàng, chọn ngày, Diệp Trì cùng Thời
Tiêu đi An Phúc Tự ở ngoại ô kinh thành.
An Phúc Tự này rộng rãi, có cao tăng ở đây hoằng dương phật hiệu, vì vậy
hương khói cực kỳ linh thiêng, quan lại quyền quý tới đây thăm viếng rất nhiều,
đến bên ngoài cửa núi, Thời Tiêu vừa nhìn những xe ngựa kiệu quan kia, liền
nói với Diệp Trì: “Huynh xem kiệu quan nhiều như vậy, bản thân ta không sao,
người bên ngoài cũng nhận không ra, nhưng huynh đi vào, không chừng sẽ có
người tiến lên chào hỏi, mặc dù Hoàng Thượng ban hôn, đến cùng vẫn chưa
thành lễ, chúng ta đi cùng một chỗ như vậy, để người ta nhìn thấy thì không
thỏa đáng.”
Nếu là Diệp Trì, tất nhiên là không để ý tới những điều này, nhưng biết tính
tình vợ hắn, liền nói: “Cứ như vậy đi, chút nữa nàng đi trước, bảo Đắc Lộc đi
theo nàng, ta đi thiện phòng của phương trượng đại sư phụ chờ nàng, nàng ở
bên kia chuẩn bị cho tốt, bảo Đắc Lộc báo tin cho ta, ta trở ra tìm nàng.”
Thời Tiêu thấy hắn không có phản bác mình, mà lại nghĩ chu đáo, liền gật
đầu đồng ý, Diệp Trì mắt nhìn thấy vợ hắn đi vào, mới đi vòng qua cửa hông đi
vào tự, đến phía sau thiện phòng tìm lão phương trượng muốn uống trà thơm
trong chùa, hắn chân trước vừa đi, liền tới hai cỗ xe ngựa nữa, xe ngựa đến
vùng phụ cận thì dừng lại, trong xe đằng trước xuống hai bà tử hai nha đầu.
Đi đến phía sau dìu hai cô nương thanh xuân tuổi trẻ bên trong xuống.
Đúng là Trấn Viễn Hầu phủ Phong Cẩm Phong và Cửu công chúa, từ ngày
ấy cùng với Hứa Minh Chương định danh phận, tuy nói cần đợi ba năm, trong
lòng Cửu công chúa vẫn là vui mừng vô cùng, tính tình nàng vốn đanh đá, mẫu
phi nàng lại nuông chiều từ nhỏ đến lớn, ngoại trừ sợ ca ca khác mẹ Sùng Nhân
Đế, người bên ngoài đâu ai quản được nàng.
Sáng sớm hôm nay liền cải trang xuất cung, đi Hứa phủ tìm Minh Chương,
vốn muốn phí hết tâm tư đi gặp hắn, mặc dù không nghênh đón niềm nở, cũng
không đến mức gương mặt lạnh lùng vứt bỏ nàng, nhưng Hứa Minh Chương lại
làm như vậy, tự mình buông tha thể diện xuất cung tới gặp hắn, thế nhưng hắn
lại chỉ nói tiễn công chúa hồi cung, liền đi mất.
Cửu công chúa một lời thiết tha lập tức đông lạnh thành băng vướng mắc
khó chịu, có thể không ủy khuất ư, dậm chân một cái tức giận chạy đi, lại không
hồi cung, chạy đến Trấn Viễn Hầu phủ tìm Phong Cẩm Phong nói chuyện.
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Phong Cẩm Phong tinh ranh, vừa thấy sắc mặt Cửu công chúa liền biết nhất
định chịu ủy khuất, đường đường công chúa Đại Yên triều có thể chịu ủy khuất,
ngoại trừ vị phò mã gia không biết suy xét kia, không có người thứ hai, liền hỏi
thăm một câu.
Trong lòng Cửu công chúa đang ủy khuất, Phong Cẩm Phong hỏi như vậy, ở
đâu còn nhịn được, một tia ý thức đổ ra, cuối cùng nói: “Ta không phục, vị hôn
thê trước kia của hắn chẳng lẽ thật sự tốt hơn ta, làm sao lại đáng giá để hắn nhớ
mãi không quên như thế.”
Mắt Phong Cẩm Phong loe lóe ánh sáng nói: “Có câu ta đã nói với ngươi rồi,
nhưng không cho ngươi bực bội.”
Cửu công chúa nói: “Tự nhiên không bực bội, nói cái gì?”
Phong Cẩm Phong nói: “Ngươi nói nữ nhân mà vị phò mã gia tâm tâm niệm
niệm là ai?”
“Là ai? Ngươi biết không, nếu như ngươi biết nhanh nói cho ta biết, bản thân
ta muốn đi nhìn một cái, ở đâu so với ta tốt hơn.” Phong Cẩm Phong nói: “Ta
chưa từng thấy, nhưng nghe nói, vị hôn thê đính hôn trước kia với phò mã gia,
chính là tiểu vương phi hôm nay Định thân vương phủ muốn lấy vào cửa...”
Ghi chú:
1. Manh hôn ách giá: đàm hôn nhân mà không rõ diện mạo tính cách của đối
phương.
2. Tào khang chi thê bất khả hạ đường. Nghĩa là: Người vợ lúc còn nghèo
khổ không thể để ở nhà sau, ý nói: không thể bỏ người vợ tình nghĩa thuở ban
đầu nghèo khổ để cưới người vợ mới trẻ đẹp lúc giàu sang.

Chương 68

L

à nàng? Cửu công chúa tất nhiên đã nghe nói Diệp Trì cưới một nữ nhân

dân gian, vì thế mà náo loạn Định thân vương phủ lên trời, Vương Gia bất đắc
dĩ mới đồng ý, cũng không ngại là nữ nhân trước kia đính hôn với Minh
Chương, theo nàng Minh Chương không biết so với Diệp Trì mạnh hơn bao
nhiêu, quả thực chính là cách biệt một trời một vực, vì sao lại có nữ nhân vứt bỏ
Minh Chương mà chọn Diệp Trì.
Nghĩ như vậy, liền cũng hỏi như vậy, nàng vừa hỏi, Phong Cẩm Phong nói:
“Ngươi đây là người tình trong mắt hóa Tây Thi, nhìn phò mã gia nhà ngươi tận
trên cao, luận gia thế, trong nhà phò mã gia cũng bất quá chỉ là một người buôn
bán, như thế nào đánh đồng với Thiết Mạo Tử Vương, luận tướng mạo, phò mã
gia nhà ngươi không kém, nhưng vẫn là Diệp Trì mạnh hơn một bậc, luận...”
Nàng nói còn chưa dứt lời, Cửu công chúa liền không vui, hừ một tiếng nói:
“Sớm biết ngươi nhìn trúng hắn, tự nhiên cảm thấy hắn mọi thứ đều tốt, đáng
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tiếc ngươi cảm thấy hắn tốt cũng vô dụng, hắn hôm nay muốn lấy nha đầu dân
gian kia.”
Phong Cẩm Phong bị nàng làm cho nghẹn, phục hồi tinh thần lại, thầm nghĩ
mình tại sao hồ đồ, hai người ngày thường giao hảo, đến cùng nàng là công
chúa, lại thật lòng yêu Trạng Nguyên Lang, làm sao nghe vào lời của mình,
nhưng nàng nói như vậy, càng tăng thêm phẫn uất trong lòng nàng, mình có chỗ
nào không bằng nha đầu dân gian kia, Diệp Trì ngay cả nhìn cũng không nhìn
mình, nhưng cũng không nên lấy nha đầu ti tiện kia.
Thấy Cửu công chúa sắc mặt không được tốt, nhớ tới nương dặn dò nàng
nói, vội vàng kéo tay Cửu công chúa lắc: “Được rồi ngươi cũng không nên tức
giận, vị phò mã gia kia của ngươi tất nhiên là nghìn tốt vạn tốt, bằng không thì
cũng không thể lọt vào mắt Cửu công chúa chúng ta, tranh luận những thứ này
có ý gì, ngươi hôm nay khó khăn lắm mới xuất cung, chúng ta cũng đừng đợi ở
trong phủ, đi ra ngoài dạo đi.”
Cửu công chúa nói: “Đi chỗ nào đây? Vốn ta nghe nói An Phúc Tự rất náo
nhiệt, muốn ra ngoài tìm Hứa Minh Chương đi với ta, không ngờ hắn...” Nói
xong sắc mặt tối sầm lại, bĩu môi không nói.
Phong Cẩm Phong nói: “Mắc gì phải trông chờ vào hắn, ta đi dạo với ngươi,
cũng tự tại hơn, đi thôi.” Nói đến đây dắt Cửu công chúa ra khỏi Trấn Viễn Hầu
phủ đi An Phúc Tự, mặc dù đạt được mong muốn, rốt cuộc cũng không phải
như mình nghĩ, Cửu công chúa nghĩ, dáng vẻ lạnh lùng kia của Hứa Minh
Chương, trong lòng giống như chặn khối đá lớn, miệng chua xót khó chịu
không diễn tả nổi.
Đi dạo một lát thấy không thú vị, hai người từ bảo điện đi ra, Phong Cẩm
Phong liếc mắt nhìn thấy Đắc Lộc từ trong viện bên cạnh đi ra, giống như là
chạy ra phía sau thiện phòng, thế nhưng Đắc Lộc là người hầu hạ bên cạnh Diệp
Trì, có hắn tự nhiên liền có Diệp Trì, Phong Cẩm Phong nghĩ đến ngày ấy ở
trong cung Thái hậu không thể nói gì, hôm nay ngược lại vừa vặn, mình nên đi
tới hỏi hắn một chút, rốt cuộc vì sao cự tuyệt mình mà chọn nữ nhân dân gian
kia.
Càng nghĩ càng giận, cũng bất chấp ở nơi nào, lôi kéo Cửu công chúa qua
viện bên cạnh, mà viện bên cạnh là minh hương điện, chuyên để cho người ta
đặt linh bài dâng hương, Cửu công chúa bị Phong Cẩm Phong túm đến đây, cảm
thấy xúi quẩy, liền nói: “Bên kia có nhiều chỗ đi dạo mà, làm cái gì chạy đến
nơi người chết này.”
Nhưng không thấy Phong Cẩm Phong trả lời nàng, vừa trừng mắt đằng trước
nhìn, Cửu công chúa theo ánh mắt của nàng nhìn qua, thấy đứng dưới cây bồ đề
bên kia là một đôi chủ tớ, bà tử này thì thôi đi, nha đầu đằng trước ngược lại có
thể làm khiến người ta nhìn nhiều vài lần, mặc một thân áo tơ váy trắng, trên
đầu cũng chỉ cài một nhánh trâm bạc, mặc dù trắng trong thuần khiết như thế,
www.vuilen.com

324

Tác Giả: Hân Hân Hướng Vinh

KÝ SỰ CƯỚP NÀNG DÂU

nhưng khuôn mặt nhỏ nhắn lớn cỡ bàn tay sạch sẽ, đứng dưới lá bồ đề bên trên
như cái dù, có vài phần quyến rũ động lòng người.
Nhưng khuôn mặt này, Cửu công chúa nghĩ đến tất cả khuê tú cũng nghĩ
không ra là nhà ai, đành phải hỏi Phong Cẩm Phong: “Sao? Ngươi biết nha đầu
kia? Nhà ai hay sao? Nhất thời ngược lại không nghĩ ra.”
Thật ra Phong Cẩm Phong làm sao nhận ra Thời Tiêu, Đắc Lộc tuy nói là nô
tài, ở trước mặt Diệp Trì cũng rất được sủng ái, người ngoài thấy đều phải từ xa
nghênh đón gọi một tiếng Lộc đại gia, nữ nhân có thể để Đắc Lộc đi theo hầu
hạ, ngoại trừ nha đầu ti tiện sắp gả vào Vương Phủ còn có thể là ai, thực tế thấy
nàng làm bộ làm tịch ra vẻ nhu nhược đứng ở đằng kia, nghĩ đến dáng vẻ hồ ly
tinh chính là như vậy, mới làm Diệp Trì mê muội choáng váng đầu óc, không
lấy nàng không được.
Mối hận trong lòng dâng trào, hận không thể đi tới xé gương mặt đó của
nàng, chân đi lên phía trước nửa bước rồi lại rụt trở về, thầm nghĩ, đối đầu với
thân phận tiểu vương phi của Định thân vương phủ, một khuê tú Hầu phủ như
nàng sao có thể mạo phạm tiện nha đầu này, huống chi động thủ, nhưng cứ đần
độn u mê trở về như vậy, sao có thể cam tâm.
Đúng lúc Cửu công chúa hỏi nàng, Phong Cẩm Phong xoay chuyển ánh mắt,
nảy ra ý hay, mình tuy không dám đắc tội, nhưng bên cạnh mình còn có Cửu
công chúa mà, chỉ cần mình không tự ra tay, ngày nào đó ầm ĩ lên, có trách tội
cũng không tới trên người mình.
Nghĩ đến đây, nói với Cửu công chúa: “Ngươi không phải nói muốn gặp nữ
nhân trước kia đính hôn với phò mã gia của ngươi sao, không phải là nàng ta
sao.”
Cửu công chúa sững sờ, nhìn qua nữ nhân nhỏ nhắn dịu dàng bên kia, nhớ
tới lời Hứa Minh Chương nói ở trong cung Thái hậu ngày hôm đó, cùng lạnh
lùng vô lễ hôm nay đối với mình, lập tức tức giận xen lẫn ghen tuông cuồn cuộn
đi ra, không hề nghĩ ngợi, bước nhanh tới.
Thời Tiêu cất kỹ bài vị của nương nàng, chút nhang đèn, thêm dầu vừng, lại
quỳ gối trước bài vị của nương nàng, sao chép một lần kinh, lúc này mới ra
ngoài, Đắc Lộc thấy mặt trời lúc này lớn quá, sợ phơi nắng tiểu Vương Phi của
hắn, liền bảo bà tử đỡ Thời Tiêu chờ ở dưới tàng cây bồ đề, mình đi ra phía sau
tìm tiểu gia nhà hắn trước. Phải nói Đắc Lộc hôm nay cũng đã có kinh nghiệm,
mặc dù nói hắn từ nhỏ đã hầu hạ tiểu gia nhà hắn, có chút thể diện, nhưng hôm
nay tiểu gia nhà hắn muốn cưới vợ, nếu là tùy tiện lấy một người trở về, thì
cũng không có gì, đằng này lấy chính là tâm can sinh mệnh của tiểu gia nhà
hắn, tiểu gia nhà hắn quần áo đến vươn tay cơm đến há miệng, vậy mà hầu hạ
tiểu vương phi còn phải ăn nói khép nép, nói thật không khoa trương, hắn ở một
bên nhìn, tiểu gia nhà hắn và tiểu vương phi nói chuyện, tự giác trở nên nhẹ
giọng lời nói nhỏ nhẹ, ý tứ là sợ âm thanh lớn làm tiểu vương phi sợ, thương
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yêu như vậy, bọn họ làm nô tài nào dám lỗ mãng, so với tiểu gia nhà hắn còn
phải tỉ mỉ hơn mới được.
Vì vậy, hôm nay Đắc Lộc ở trước mặt Thời Tiêu, đó là vô cùng cẩn thận hầu
hạ, chỉ sợ có một sơ xuất, trở về sẽ bị tiểu gia đánh gậy, nhưng như vậy mà cũng
có lúc đến lượt hắn gặp xui xẻo, hắn nào có nghĩ đến ở An Phúc Tự gặp Cửu
công chúa và Phong Cẩm Phong.
Thật ra Thời Tiêu đâu đó yếu ớt như thế, trước kia lúc Thời gia còn tốt, ở
nhà mặc dù không ra khỏi cửa, nhưng tường hoa bên cạnh hậu hoa viên nhà
nàng có đặt một bàn đu dây, là Minh Chương làm cho, tuổi còn nhỏ có hơi
bướng bỉnh, ép buộc Minh Chương đến xem nàng, bắt hắn đẩy nàng đung đưa,
về sau trưởng thành, Minh Chương cũng không thể đến hoài, nàng liền thích
ngồi ở trên đó đọc sách, có đôi khi, mặt trời lên cao cũng không muốn trở về
phòng, nương nàng liền oán trách nói: “Ngồi một hồi nám đen, xem ngươi sao
có thể gặp người.”
Nàng ngược lại không cảm thấy nám đen có cái gì không tốt, khi còn bé bên
ngoài tổ gia đi theo Minh Chương cũng không ít bướng bỉnh, hôm nay nghĩ đến,
lại giống như chuyện ở kiếp trước, đến sau này Thời gia bị hỏa hoạn, nương
nàng mất, cha bị bệnh, cơ hồ một đêm, nàng từ một người vô ưu vô lo mười
ngón không dính nước mùa xuân, luân lạc tới mức phải buồn lo ba bữa cơm no
áo ấm, phải lo đi chỗ nào mượn bạc xem bệnh cho cha, cha con các nàng từ quê
đến kinh thành, ngắn ngủi vài năm, nếu như nàng yếu ớt, sợ cha con các nàng
sớm đã chết đói đầu đường.
Diệp Trì thích nàng, trong lòng cảm thấy nàng nên là nữ nhân yếu ớt, nhắc
đến việc này, trong lòng Thời Tiêu không khỏi có chút ngọt ngào, mặc kệ đã
từng khắc cốt ghi tâm như thế nào, nàng và Minh Chương dù sao đã qua, sau
này nàng là thê tử Diệp Trì, tiểu vương phi Định thân vương phủ, Diệp Trì đối
với chính nàng tốt như vậy, nàng có phải cũng nên thử tiếp nhận hắn hay không.
Đang nghĩ ngợi, liền nghe một thanh âm thanh thúy nhưng bá đạo nói:
“Ngươi chính là nha đầu ti tiện vì trèo cao mà vứt bỏ Minh Chương sao?”
Thời Tiêu ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn hai nữ tử trước mặt, trước mặt một
người mặc hồng y, trên đầu đội kim quan mẫu đơn, e rằng không phải thứ gia
đình tầm thường có thể có, huống chi khóa kim phượng bằng vàng ròng trên cổ
này.
Thời Tiêu hôm qua mới từ trong miệng Quyên Tử biết rõ, Thái hậu mai mối
thành công cho hôn sự của Minh Chương và Cửu công chúa, những chuyện này,
Diệp Trì hận không thể gạt nàng, thật ra hắn cũng nghĩ sai rồi, đã tách biệt với
Minh Chương, vẫn còn tính toán những thứ này làm cái gì, mà từ trong lòng,
nàng cũng muốn Minh Chương tốt, một đời ân ân oán oán, cũng nên kết thúc từ
chỗ của bọn họ, cuộc sống về sau còn phải trôi qua, cho dù bao nhiêu thề non
hẹn biển, cũng không bằng thế sự đổi thay, nàng gả cho Diệp trì, nếu như Minh
Chương lấy Cửu công chúa, cũng coi như đâu đã vào đấy.
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Nghĩ đến nữ nhân lộ ra sự sắc sảo trước mặt này, chính là vị trí Cửu công
chúa a, nghĩ đến đây, Thời Tiêu có chút khom người: “Công chúa kim an.”
Cửu công chúa ngược lại sửng sốt, không nghĩ nàng nhận ra mình, nhớ tới
nàng trước đó thay lòng, Minh Chương vẫn đối với nàng như cũ nhớ mãi không
quên, nếu không phải ngày ấy nàng nhảy ra ép buộc hắn, e rằng hắn cứng rắn
chống đỡ cũng không muốn kén phò mã, hôm nay đối với mình lạnh lùng như
vậy, không chừng trong lòng còn muốn lấy tiện nha đầu này.
Càng suy nghĩ lòng càng buồn bực, một cỗ ghen tuông xông lên, đâu còn
quản được bản thân, đi qua giơ tay lên tát một cái, một cái tát không đánh đủ,
giơ lên tay lại đánh một cái, nhưng Thời Tiêu đưa tay bắt lấy tay của nàng:
“Cho dù ngươi là công chúa, lại tùy ý ra tay đánh người như vậy cũng không
đúng.”
Cửu công chúa muốn rút tay lại, lại phát hiện nha đầu kia nhìn yếu ớt mà lực
tay lại lớn, bị nàng nắm cổ tay nhất thời không động được, phía sau bà tử vừa
thấy vội nói: “Ngươi, làm sao ngươi đánh người?”
Cái viện này là chuyên cung cấp linh vị sinh linh, mặc dù thanh tịnh nhưng
cũng có mấy người qua lại, vừa nghe thấy hô to cũng bu lại, Phong Cẩm Phong
vừa thấy không tốt, nghĩ đến chút nữa Diệp Trì đến có thể sẽ hỏng mất, dù sao
đánh cũng đã đánh, cũng coi như xả giận, đi nhanh lên mới phải.
Nghĩ đến đây, vội vàng giật giật Cửu công chúa nói: “Động tĩnh quá lớn
cũng không hay, đi ra hơn nửa ngày rồi, cũng nên trở về thôi.” Mặc dù lời này
của Cẩm Phong mô phạm cái nào cũng được, Cửu công chúa cũng không phải
người ngu, tất nhiên là nghe ra, nhớ tới những thanh danh kia của Diệp Trì, Cửu
công chúa cũng không khỏi có chút sợ hãi, rút tay về, hung hăng trừng Thời
Tiêu, xoay người rời đi.
Người chung quanh nhìn nhìn rồi cũng đều giải tán, bà tử phía sau mặt mũi
trắng bệch nói: “Ở đâu nhảy ra cái công chúa, hung hãn như vậy, đi lên liền
động thủ, mặt mũi cô nương sưng lên hết rồi, chút nữa tiểu vương gia thấy thì
sao?”
Thời Tiêu nhàn nhạt liếc bà, bà tử này cũng biết diễn trò, khi Cửu công chúa
vừa động thủ, bản thân rõ ràng nhìn thấy bà lui về sau một bước, nghĩ đến câu
nói kia công chúa dọa nàng, tuy là nhân chi thường tình, rốt cuộc cũng làm cho
lòng người lạnh lẽo, liền nói: “Không có chuyện gì, chỉ nói là tự chính mình
đụng đúng là được rồi.”
Bà tử này rõ ràng nhẹ nhàng thở ra, không bao lâu Đắc Lộc trở về, nói Diệp
Trì đi trước chờ bên ngoài cửa núi, nhưng thoáng nhìn thấy dấu tay sưng đỏ trên
má phải Thời Tiêu, không khỏi lại càng hoảng sợ, vội hỏi bà tử này, bà tử này
chi... chi ô ô cho có lệ cả buổi nói không rõ ràng, Thời Tiêu thản nhiên nói:
“Mặc kệ chuyện này đi, là tự ta đụng trúng.”
www.vuilen.com

327

Tác Giả: Hân Hân Hướng Vinh

KÝ SỰ CƯỚP NÀNG DÂU

Tự mình đụng trúng? Làm sao có thể, rõ ràng chính là bị đánh, tiểu gia nhà
hắn thương yêu nàng dâu biết bao nhiêu, xoa xoa một chút da mà còn đau cả
buổi, hôm nay bị đánh cái tát, không phải đau chết sao, trọng điểm là, hắn hôm
nay thế nhưng là tự mình hầu hạ tiểu vương phi, đang yên đang lành bị đánh,
mình còn có thể có cái gì tốt.
Nghĩ vậy trừng mắt nhìn bà tử, trong lòng nói đây chính là người chết, hầu
hạ chủ tử sao thế, bà ta phải biết tất cả phải vì chủ tử, chủ tử bị đánh, nô tài
không lưu tâm như vậy, đánh chết cũng không oan uổng, lúc này nếu lại bỏ qua
cho ngươi, trở về ngươi còn có quả ngon để ăn sao.
Ra khỏi cửa núi, gia nhà bọn họ chờ ở bên kia, Đắc Lộc nhịn không được sợ
run cả người, sờ lên mông mình, suy nghĩ bây giờ chịu được bao nhiêu gậy đây.
Mới có một lát không gặp, Diệp Trì cảm giác tựa như nửa năm, mới vừa rồi
dùng trà trong thiện phòng với lão hòa thượng, đều có chút không tập trung,
nhiều lần hận không thể đi tìm vợ hắn, đây không phải là không ở trước mặt
luôn luôn không an tâm.
Từ xa nhìn thấy vợ hắn, Diệp Trì ba bước thành hai bước lên đón, đến gần,
vốn đang tươi cười, bỗng nhiên trầm xuống, đưa tay qua muốn sờ mặt vợ hắn.
Thời Tiêu vội vàng chặn lại, nhỏ giọng nói: “Làm gì mà động tay động chân
đó.”
Diệp Trì âm u nhìn Đắc Lộc: “Đây là có chuyện gì?” Đắc Lộc gục đầu
xuống không dám nói lời nào, Diệp Trì chợt nhớ tới vừa nhìn thấy Phong Cẩm
Phong và Cửu công chúa từ trong chùa đi ra, không đợi chào hỏi hắn, liền vội
vã chạy mất, chẳng lẽ là các nàng.
Nghĩ đến đây, răng đều muốn cắn nát, trong lòng nói, được lắm, động đến
trên đầu tiểu gia, thiên vương lão tử cũng không được nha, nhưng nhìn dáng vẻ
lo lắng này của vợ hắn, Diệp Trì chợt cười một tiếng nói: “Ta hỏi không được
sao, đi thôi, ta về nhà thôi.”
Thời Tiêu không khỏi nhẹ nhàng thở ra, tuy nói bị đánh một cái tát, nhưng
Thời Tiêu không muốn ồn ào chuyện này, liên lụy Định thân vương phủ và
Minh Chương, động tĩnh quá lớn, dễ nghe nhưng khó nói, nhưng Diệp Trì phản
ứng ngược lại thật sự có chút ngoài ý muốn, với hiểu biết của nàng đối hắn, vừa
rồi còn lo làm sao giấu giếm hắn.
Đắc Lộc cũng không ngờ Thời Tiêu nghĩ như vậy, hắn đối với tiểu gia nhà
mình hiểu rất rõ, chuyện này tuyệt đối không có khả năng không giải quyết như
vậy, gia nhà hắn từ nhỏ chính là bá vương, khi dễ người khác chứ lúc nào bị
người khác khi dễ tiểu gia nhà hắn, đương nhiên, ngoại trừ tiểu vương phi, cho
nên tiểu gia nhà hắn lúc này càng biểu hiện điềm nhiên như không có việc gì,
thì càng biết chuyện càng lớn hơn.
Trở về một đường trong lòng Đắc Lộc đều run sợ, đến nhà lại càng bị gia
nhà hắn sai bảo xoay quanh, chút nữa đi lấy băng, chút nữa đi lấy thuốc, bận rộn
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đến trưa, cùng tiểu vương phi ăn cơm trưa rồi bảo bà tử hầu hạ nằm nghỉ trưa,
tiểu gia nhà hắn mới ra ngoài.
Vừa ra tới liền nói với hắn: “Gọi người môi giới tới đây, bán bà tử này đi,
nói tiểu gia nói, cho nàng ta hưởng thụ thoải mái, dám ở trước mặt tiểu gia dùng
mánh khóe, ta nhìn nhìn một chút, xem nàng ta còn có thể đùa bỡn tới khi nào,
từ trong phủ chọn hai người hầu hạ thích hợp tới đây, trở về rồi tự mình lĩnh
mười gậy đi.”
Đắc Lộc vội vàng đáp lời, trong lòng thực nhẹ nhàng thở ra, đánh mười gậy
thật sự là gia hạ thủ lưu tình, gọi tiểu tử vội đuổi theo gia, trong lòng nói gia lúc
này nhất định đã biết rõ ai đánh tiểu vương phi rồi, cái này là báo thù đi, cũng
không biết ai mà to gan như vậy.
Đưa gia đi ra ngoài, hỏi đánh xe, mới biết được vừa nhìn thấy đường muội
của Cẩm Thành thiếu gia và Cửu công chúa trong cung, Đắc Lộc cũng hiểu rõ,
hai người này vốn cũng không phải là đèn đã cạn dầu, vị Phong gia kia luôn nhớ
thương gả cho tiểu gia nhà bọn họ, lúc này rơi vào khoảng không, không chừng
trong đầu hận dữ lắm, vị Cửu công chúa kia cũng thật tệ hại, luận tâm cơ, mười
người cũng không phải là đối thủ của vị Phong gia kia, không biết còn bị người
ta xem là vũ khí sử dụng.
Vị Phong gia kia cho dù lá gan lớn hơn nữa, cũng không dám động thủ với
tiểu vương phi, công chúa kia ngược lại có khả năng, lại không nghĩ, tiểu gia
nhà bọn họ chính là chịu thiệt, còn có bà tử xảo quyệt bên trong, gia cũng dặn
dò xong, hắn phải trông nom nàng ta thật tốt, liền mặt mày âm u đi vào bên
trong.
Nói tới Diệp Trì, từ bên này đi thẳng vào trong cung, cũng thật trùng hợp,
đang đi vào cửa cung thì đụng với thổ địa Tiểu Phúc Tử của Lưu Hải, Tiểu Phúc
Tử vừa thấy Diệp Trì, cho là hắn tới gặp Hoàng Thượng, vội vàng đuổi theo
nói: “Lúc này vạn tuế gia đang rảnh rỗi, đang ở trong phòng đọc sách, tiểu
vương gia đến, vạn tuế gia nhất định vui mừng.”
Diệp Trì hàm hàm hồ hồ lên tiếng, Tiểu Phúc Tử thấy tiểu vương gia hôm
nay sắc mặt không được tốt, liền cũng không dám đáp lời, mắt nhìn thấy hắn rời
đi, liền thấy hắn xoay qua hướng khác, không giống đến Ngự Thư Phòng, đi
thẳng qua như vậy, là đến chỗ Thái phi, không khỏi ngẩn người.
Trở lại đi gặp Lưu Hải, còn suy nghĩ chuyện này, liền có chút ít không tập
trung, bưng trà vãi ra một tí, Lưu Hải quát: “Tiểu tử ngươi hôm nay làm sao
vậy, gan ngươi hôm nay đi vắng rồi à, cẩn thận đầu của ngươi.”
Tiểu Phúc Tử sờ sờ đầu nói: “Mới vừa ở cửa cung gặp tiểu vương gia, vốn
tưởng rằng tiểu vương gia muốn tới tìm vạn tuế gia chúng ta, không ngờ lại đi
hậu cung, nếu là đi chỗ Thái hậu thì nói làm gì, nhưng nhìn phương hướng là
cung Thái phi, sư phụ, người nói tiểu vương gia đi chỗ Thái phi làm cái gì, mà
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nhìn sắc mặt không tốt, không giống đi thỉnh an, ngược lại giống như muốn đi
đánh nhau.”
Lưu Hải nghe xong, trong lòng lộp bộp rơi xuống, vị gia kia cũng không
phải là loại lương thiện gì, buồn bực càng không để ý tới quy củ lễ phép, bản
thân thống khoái là được, lúc trước xông vào nội viện Thị Lang phủ, chuyện
chĩa kiếm vào Thị Lang phu nhân cũng làm được, cũng không thấy bị trách phạt
gì, Hoàng Thượng cũng nói không quá hai câu, sau lại lòi ra chuyện Thị Lang
chơi gái, mười mấy quan viên liên danh vạch tội, mặc dù bảo vệ được một
mạng, nhưng chức quan cũng bị ném đi.
Trong Đại Yên triều, ngoại trừ vị gia kia thì ai có thể làm được chuyện đuổi
tận giết tuyệt như vậy, nói cho cùng không phải là vì Quách Đại Bảo đùa giỡn
nàng dâu của tiểu vương gia sao, cho nên, gặp vị gia này tốt nhất là nên tránh đi,
chứ không thì có ngày chết dập đầu, kết cục này nên tham khảo quách Thị Lang
a.
Đúng là không có mắt, Lưu Hải suy nghĩ, hôm nay không có mắt gây chuyện
không tốt chính là vị Cửu công chúa ở cung Thái phi, ngày đó ở cung Thái hậu,
ông ở một bên nhìn thấy rồi, tâm tư của Cửu công chúa đối với Trạng Nguyên
Lang, không chừng liền gây ra chuyện, nghĩ đến cái gì liền vỗ đùi: “Ai ôi!!!
Tiêu rồi, vị kia gia đây là đi tìm Cửu công chúa mà.”
Vội vàng chạy vào tìm Sùng Nhân Đế trở về, Sùng Nhân Đế nghe xong, lông
mày cũng bị dựng lên, Diệp Trì tiểu tử này chính là đồ khốn nạn, thực chọc tới
hắn, thì chuyện gì cũng làm được, đứng lên dặn dò một tiếng liền đi chỗ Thái
phi nhìn một cái.
Mặc dù lúc này Hoàng Thượng phản ứng nhanh, cuối cùng vẫn chậm một
bước, Diệp Trì đến cung Thái phi nhưng cũng chụp hụt, cung nữ nói hôm nay
Thái hậu tinh thần tốt, Thái phi đi cung Thái hậu bồi bà đánh bài hương rồi.
Diệp Trì theo sát đi đến cung Thái hậu, đi vào điện, liếc nhìn thấy Cửu công
chúa núp ở sau lưng Thái hậu, đầu cũng không dám ngẩng lên, rõ ràng chính là
có tật giật mình.
Cửu công chúa cũng không ngốc, buổi sáng ở An Phúc Tự nhất thời xúc
động, tát Thời Tiêu một cái, qua rồi càng nghĩ càng sợ, Thời Tiêu cũng không
phải là nữ nhân dân gian tầm thường, lại mặc cho nàng khi dễ, nàng hôm nay là
nàng dâu tương lai của Diệp Trì, tục ngữ nói, đánh chó còn phải nhìn chủ nhân,
mình vô duyên vô cớ tát nha đầu kia một cái, mặc dù nha đầu kia không dám
làm gì, nhưng Diệp Trì dễ gì chịu bỏ qua, quả thực sợ Diệp Trì tới tìm mình tính
sổ, trở về cung, cũng không dám ở chỗ của mình, liên tục trốn ở chỗ Thái hậu,
suy nghĩ cho dù Diệp Trì tìm tới đây, Thái hậu ở đằng trước, hắn sao dám làm
càn, vả lại, cho dù nha đầu kia là tiểu vương phi Định thân vương phủ, thì mình
cũng là công chúa kim chi ngọc diệp, đánh nàng một cái tát, Diệp Trì dám đánh
lại không.
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Nghĩ như vậy, trong lòng an tâm không ít, nhưng cũng không dám ngẩng
đầu nhìn Diệp Trì, Thái hậu thấy Diệp Trì đang buổi trưa lại tới, liền trêu ghẹo
nói: “Lúc này ngươi đến, chẳng lẽ là đến đánh bài với ai gia, nào, nào, vừa vặn
thiếu một người, Chu ma ma dù sao vẫn đánh không giỏi, ngươi tới đấu với ai
gia một ván đi.”
Nhưng không thấy tiểu tử này lên tiếng, Thái hậu không khỏi ngẩng đầu lên,
lúc này nhìn lên, Thái hậu ngược lại càng hoảng sợ, tiểu tử này vẻ mặt như đưa
đám, rõ ràng là muốn kiện cáo, con ngươi chòng chọc nhìn chằm chằm Cửu nha
đầu sau lưng bà, tựa như trông thấy cừu nhân giết cha.
Thái hậu vừa muốn hỏi, Diệp Trì đã mở miệng trước một bước, âm thanh
này so với Diêm Vương bên trong Diêm La Điện không sai biệt bao nhiêu: “Là
ngươi động thủ đánh vợ ta?”
Mấy con mắt đều nhìn trừng trừng, Cửu công chúa cảm thấy mình nếu trở
thành rùa đen rút đầu, thật sự thật mất mặt, hừ một tiếng nhắm mắt nói: “Đúng,
là ta đánh thì làm sao, nàng là một nha đầu dân gian thấy bản công chúa lại
không biết quỳ dập đầu, bản công chúa dạy dỗ nàng cấp bậc lễ nghĩa...” Lời còn
chưa dứt, Diệp Trì đã chạy tới, một phát bắt được nàng.
Thái hậu và Hoàng Thượng từ phía sau chạy tới đồng loạt quát to một tiếng,
ở đâu có tác dụng, chợt nghe ba ba ba ba, Diệp Trì nắm Cửu công chúa, tát vào
mồm 4 cái, nếu không phải Sùng Nhân Đế quát Lưu Hải ra lệnh mấy người đi
qua cản hắn lại, sợ đánh bốn cái cũng chưa chịu dừng lại.
Diệp Trì từ nhỏ luyện võ, vốn khí lực lớn, lại tích trữ tức giận trong bụng,
như thế nào sẽ lưu tình, bốn cái tát rắn rắn chắc chắc, một chút cũng không giả
dối, khuôn mặt lập Cửu công chúa tức sưng to, máu theo khóe miệng chảy
xuống.
Lớn như vậy chưa từng chịu ủy khuất như thế, a một tiếng khóc lớn lên, Thái
phi cực kỳ đau lòng, chỉ vào Diệp Trì nói: “Ngươi, ngươi lớn mật.”
Nhưng Diệp Trì căn bản không để ý tới Thái phi, Thái phi tức giận run rẩy,
nói với Thái hậu: “Thái hậu người cũng chính mắt nhìn thấy đó, người phải làm
chủ cho hai mẹ con chúng ta.” Nói xong khóc lóc nỉ non.
Tuy nói Diệp Trì động thủ không đúng, nhưng Thái hậu cũng nghe thấy rồi,
là Cửu công chúa đánh nàng dâu người ta trước, hay là kiếm cớ như vậy, đây
không phải là hoàn toàn bới lông tìm vết ư, người ta cũng không phải là dã nha
đầu bên ngoài không có gốc rễ, tiểu vương phi của Định phủ thân vương sao có
thể để Cửu công chúa ngươi đánh, giáo huấn của mình ngươi sử dụng cho nha
đầu của ngươi đi, đừng nói là Diệp Trì, tiểu tử này là Bá Vương trước sau như
một, có thể để ngươi khi dễ vợ của mình à.
Nếu không phải Thái phi sủng khuê nữ của mình không coi ai ra gì, thì hôm
nay về đâu đến nỗi bị Diệp Trì đánh một trận, nhưng chuyện này thật không dễ,
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chợt nhìn thấy Sùng Nhân Đế, liền muốn ra một chủ ý, chỉ vào Diệp Trì nói:
“Ngươi hôm nay cũng quá vô lý, cho dù Cửu nha đầu ra tay đánh vợ của ngươi,
ngươi cũng không nên đánh lại như thế, còn đuổi tới cung ai gia động thủ, ta
cũng không quản ngươi, chỉ giao ngươi cho Hoàng Thượng, xử phạt như thế
nào, Hoàng Thượng nhìn là được.”
Sùng Nhân Đế tự nhiên rõ ý tứ của Thái hậu, vội để mấy người Lưu Hải áp
chế Diệp Trì rời đi, Thái phi vừa thấy vậy, không làm gì, khóc hu hu nói: “Thái
hậu người đây rõ ràng chính là hướng về Định thân vương phủ rồi, Diệp Trì hắn
là tiểu vương gia, Cửu nha đầu nhà chúng ta liền đáng đời bị hắn đánh như vậy
sao, người nhìn một chút xem con bé bị đánh thành cái dạng gì rồi.”
Thái hậu bị bà ta ầm ĩ không kiên nhẫn, hừ một tiếng nói: “Cửu nha đầu bị
đánh ngươi đau lòng, ngươi cũng không hỏi xem, lúc nàng đánh nàng dâu người
ta, người ta không đau lòng à, chuyện này dù sao vẫn khúc chiết thị phi a, là
Cửu nha đầu đánh nàng dâu Trì tiểu tử trước, Trì tiểu tử đau lòng nàng dâu,
đánh lại, theo lý thông thường, ngươi đau lòng, được thôi, ta đây sẽ mời lão
Vương phi Định thân vương phủ tới, chúng ta công bằng mà bình luận phân xử,
cũng thuận tiện hảo hảo hỏi một chút Cửu nha đầu tại sao lại đánh người ta.”
Thái phi nghe xong lập tức ỉu xìu, hôm nay lão Vương phi ru rú trong nhà,
nhiều người đã quên lão Vương phi nóng nảy, nhưng bà lại nhớ rõ rất rõ ràng,
kia chính là người rất bao che con cái, thật muốn luận đúng sai, bà chỗ nào có
thể chiếm lý.
Mặc dù nói nữ nhi của mình là công chúa, nhưng công chúa so với quyền
cao chức trọng lại là Định thân vương phủ sủng thần Thiên Tử, thì được coi là
cái gì, khẩu khí này hai mẹ con bà phải nuốt xuống, không nuốt cũng phải
nuốt...

Chương 69

T

rở lại Càn Thanh Cung, Sùng Nhân Đế ngã trên giường gạch, nhìn Diệp

Trì cả buổi, cũng không biết mình nên nói cái gì cho phải, cuối cùng phất phất
tay nói: “Phạt ngươi nửa năm bổng lộc, đi đi.”
Diệp Trì lập tức vui vẻ ra mặt: “Tạ Hoàng Thượng ân điển, trở về thần đệ
liền thành hôn, sẽ dẫn vợ ta tới dập đầu với Hoàng Thượng.”
Cây quạt trong tay Sùng Nhân Đế liền vèo bay ra ngoài: “Cút.” Diệp Trì khẽ
vươn tay chụp ở trong tay: “Tạ vạn tuế gia ban thưởng, thần đệ lăn đây.” Nói
xong chạy như một làn khói.
Lưu Hải ở một bên suýt nữa đã bật cười, gặp phải một vị không da không
mặt mũi như vậy, vạn tuế gia cũng không có biện pháp, tất nhiên là phải che
chở rồi, chuyện này nói trắng ra, cũng là Cửu công chúa tự mình gây ra, ngươi
nói ai không chọc, lại chọc phải vị gia này, bởi vì là nàng dâu của tiểu vương
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gia, trước sau đã náo ra bao nhiêu việc rồi, một Thị Lang phủ cũng góp vào rồi,
điều này nói rõ cái gì, nói rõ chính là vận mệnh của tiểu vương gia.
Nghe nói tiểu vương gia thương yêu dữ lắm, hận không thể mỗi ngày ngậm
trong miệng, Cửu công chúa thì hay lắm, đi lên tát người ta một cái, tính nết của
tiểu vương gia, không đánh lại tuyệt đối không cho qua chuyện, cho nên nói, có
nguyên nhân có kết quả, Cửu công chúa cũng coi như đáng đời, chính là vạn tuế
gia ở đây có chút khó xử, dù sao cũng liên quan đến thể diện hoàng gia, còn có
Thái phi Thái hậu, tuy nói Cửu công chúa ra tay trước, tiểu vương gia đuổi vào
cung, ở trước mặt Thái hậu Thái phi mà đánh Cửu công chúa đổ máu, nếu một
chút cũng không phạt, thực không thể nào nói nổi.
Cho nên dứt khoát phạt bổng lộc, kinh thành người nào không biết, Phong
nhị thiếu của Trấn Viễn Hầu phủ mua bán lớn, tiểu vương gia, Tả thiếu gia
thượng thư phủ, còn có tiểu công gia, cũng cầm cổ phần danh nghĩa, cái khác
không có, muốn bạc có bạc, ai mà thèm chút bổng lộc triều đình này chứ, đừng
nói phạt nửa năm cho dù là phạt mười năm, đoán chừng cũng không sao, hơn
nữa, trong miệng vạn tuế gia nói phạt, vừa ném ra cây quạt kia, thế nhưng là
tháng trước mới triều cống đó, không nói mặt quạt này, ngay cả là nan quạt trầm
hương, cầm trên thị trường cũng không dừng lại giá ngàn lượng.
Hoàng Thượng mặc dù phạt bổng lộc, thật ra cũng coi như bù qua, có thể
thấy được trong đầu đa phần nghiêng về phía tiểu vương gia, lại nghe Sùng
Nhân Đế nói: “Mọi người nói anh hùng khó qua cửa ải mỹ nhân, trước kia trẫm
không tin lời này, hôm nay thấy Diệp Trì như vậy, cũng phải tin bảy tám phần,
từ xưa tới nay một chữ tình vô cùng khó khăn, hắn dè chừng một nữ tử như thế,
cũng không biết là họa hay phúc, trẫm nhớ rõ, năm ấy lão Định Thân Vương
xem bát tự cho tiểu tử này, nói tiểu tử này từ nhỏ có phúc có lộc, nhưng mệnh
phạm hoa đào, chỉ sợ tình cảm khổ sở, hôm nay nhìn đến ngược lại thực đúng.”
Lưu Hải nói: “Nô tài nghe nói vị tiểu vương phi kia mặc dù gia cảnh dòng
dõi kém chút, nhưng cũng là mấy đời thư hương, người cũng hiền lành, còn đi
giúp đỡ những ăn mày ngoài thành, vô cùng thiện tâm, cũng trách không được
tiểu vương gia thích, tuy nói đều muốn môn đăng hộ đối, suy cho cùng phẩm
chất vẫn quan trọng nhất, tiểu vương gia lại là tính tình này, nếu không phải bản
thân hắn thích, sợ rằng sẽ không giữ nổi hắn, hôm nay thì tốt rồi, nô tài nghe
nói, chỉ cần vị tiểu vương phi này nhăn mày, tiểu vương gia liền ngủ không yên,
sau này vạn tuế gia muốn thế nào, chỉ cần đánh chủ ý trên người vị tiểu vương
phi kia, tất nhiên là vạn thử vạn linh.”
Sùng Nhân Đế nhịn không được cười nói: “Đánh chủ ý từ trên người một vị
phụ nhân, trẫm thành loại người nào hả, nhưng, tiểu tử khốn nạn này sợ người
cũng tốt, đỡ phải không ai quản, suốt ngày gây chuyện cho trẫm, ngược lại là
Cửu công chúa, mặc dù Thái phi sủng có chút nuông chiều, cũng không lỗ mãng
đến mức này, ngược lại thực có chút kỳ quái.”
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Lưu Hải nói: “Lão nô nghe nói Cửu công chúa sáng sớm hôm nay xuất cung
đi phủ Trạng Nguyên trước, sau đó không biết tại sao lại đi Trấn Viễn Hầu phủ,
cùng Trấn Viễn Hầu phủ Nhị cô nương làm bạn đi An Phúc Tự, vừa vặn gặp
tiểu vương phi, mới động thủ.
Sùng Nhân Đế hơi trầm ngâm sau nửa ngày nói: “Ta nhớ được Trấn Viễn
Hầu phủ trước kia có đề cập kết thân với Định thân vương phủ, còn có chuyện
như vậy sao?”
Lưu Hải nói: “Đúng là có chuyện như vậy, nghĩ đến việc hôn nhân không
thành, trong lòng Nhị cô nương này tồn tại oán khí, mới cổ động Cửu công chúa
và tiểu vương phi khó xử.”
Sùng Nhân Đế nhíu nhíu mày, suy nghĩ chuyện này e rằng không kết thúc
được, Diệp Trì tiểu tử kia không phải là người chịu thua thiệt, Cửu công chúa
cũng đánh cho, Phong gia nha đầu kia có thể gặp cái gì tốt, Phong gia nha đầu
này chưa lấy chồng còn có thể sử dụng thủ đoạn như vậy, ngày nào đó thực gả
cho người, không chừng chính là phu nhân âm hiểm độc ác, bị chút ít giáo huấn
mới nên người được, liền không để ý tới nữa, gọi Lưu Hải truyền Lễ Bộ
Thượng Thư đi vào nghị sự.
Tháng sau, Quốc vương cáp Bắc Quốc, Cáp Lộc Tán đến Đại Yên triều bái,
tuy nói Cáp Bắc Quốc hoang vu, băng tuyết nghèo nàn, suy cho cùng cũng xem
như nhất quốc chi quân, người ta cũng không ngại phương xa ngàn dặm đến
triều bái, cũng không có thể mất cấp bậc lễ nghĩa, ngược lại sứ giả truyền tin lộ
ra lời nói, muốn hai nước hòa thân, đây thật sự là khó cho Sùng Nhân Đế.
Công chúa của tiên đế, chết thì chết, gả thì gả, chỉ lưu lại một mình Cửu
công chúa, vài ngày trước còn hứa hôn với Hứa Minh Chương. Thành thật mà
nói Cáp Lộc Tán của Cáp Bắc Quốc này cũng không có mắt nhìn, ngươi nếu
như muốn hòa thân, thì đưa tin đến sớm một chút, nếu đưa sớm một chút, cũng
đỡ phải gả Cửu công chúa cho Hứa Minh Chương.
Nói trắng ra đều là do Diệp Trì hỗn tiểu tử này gây ra chuyện này, khiến cho
Hoàng Thượng là hắn đây, mặc kệ nhiều chuyện triều đình đại sự như vậy, ở
chỗ Cáp Lộc Tán ưu sầu vấn đề nàng dâu, được rồi, nên như thế nào thì liền làm
như thế ấy, thật sự không được, thì chọn khuê tú thế gia vọng tộc rồi tấn phong
là được.
Không nói Sùng Nhân Đế ở đây buồn rầu chuyện hòa thân, liền nói Diệp tiểu
gia nhà ta, xả giận cho vợ hắn xong, mới xem là thư thản, từ trong cung đi ra,
mặt trời cũng đã lặn xuống, đoán chừng vợ hắn lúc này cũng tỉnh dậy rồi, suy
nghĩ tối nay nên ăn cái gì ngon đây, vợ hắn lớn lên rất đẹp mắt, chỉ là có chút
gầy, nên phải hảo hảo bồi bổ, còn có, chính là thấy thời gian tới gần, cũng phải
bảo hạ nhân dọn dẹp, dọn sạch phố nhỏ Tỉnh Thủy.
Mà tòa nhà bên kia cũng tu sửa tốt rồi, sáng mai tự mình đi nhìn một cái, nếu
quả thực thỏa đáng, hay là sớm chuyển trở về, đến lúc chuẩn bị gả sẽ có rất
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nhiều chuyện. Diệp Trì nghĩ đến đây thì cũng đến nơi, nhảy xuống ngựa, trong
tay phe phẩy cây quạt Hoàng Thượng thưởng, một vẫy ba lắc đi vào.
Thời Tiêu thức dậy thấy người người bên cạnh đều thay đổi, không thấy
bóng dáng bà tử trước kia, thay đổi hai khuôn mặt lạ lẫm, liền hỏi Đắc Lộc:
“Lưu ma ma sao không thấy?”
Mắt Đắc Lộc loe lóe ánh sáng nói: “Bà tử này trong nhà có người bị bệnh
dịch, nô tài sợ bà tử này mắc bệnh, liền cho xe kéo bà ta về nhà, hai người này
là người đáng tin cậy trong phủ, ngài sai cũng thuận tay, là gia dặn dò nô tài gọi
đến đấy.”
Thời Tiêu nghe xong, ngược lại là nhẹ nhàng thở ra, tuy nói bà tử này tính
tình gian xảo, suy cho cùng cũng ở chỗ này mấy ngày, Thời Tiêu chỉ sợ Diệp
Trì buồn bực, làm gì bà tử này, hôm nay nghe nói đuổi ra ngoài, mới yên lòng.
Ở đây đang nói chuyện, chỉ thấy Diệp Trì lắc lư đi vào, Đắc Lộc nhìn sắc
mặt kia của gia nhà hắn liền biết rõ, khẳng định đã báo được thù, Diệp Trì phất
phất tay, Đắc Lộc nháy mắt hai bà tử, ba người vội vàng lui ra ngoài.
Bọn người rời đi, Diệp tiểu gia đặt mông ngồi bên cạnh Thời Tiêu, Thời
Tiêu liếc hắn một cái xê dịch vào bên trong: “Chỗ ngồi đối diện rộng như vậy
huynh không ngồi, sáp đến ngồi trước mặt ta làm cái gì?”
Diệp Trì tiến đến cẩn thận nhìn mặt vợ hắn, ngược lại là thuốc kia có tác
dụng, lúc này ngủ một giấc, sưng đỏ cũng tiêu tan bớt rồi, không cẩn thận nhìn
cũng nhìn không ra, nhưng Diệp Trì vẫn có chút đau lòng, thấp giọng hỏi: “Còn
đau không?”
“Cái gì đau hay không?” Thời Tiêu sửng sốt một chút, nghiêng đầu nhìn hắn,
thấy ánh mắt của hắn nhìn má trái của mình chằm chằm, lập tức hiểu được, lắc
đầu: “Không đau.” Nhưng chợt nhớ tới hắn hỏi như vậy, đích thị là biết ngọn
nguồn rồi, như vậy hắn vừa đi nơi nào, không phải là đi vào cung chứ.
Nghĩ đến đây, Thời Tiêu vội nói: “Huynh vừa đi đâu?”
Diệp Trì nói: “Chỗ nào cũng không có đi, chính là tiến cung tìm vạn tuế gia
uống chén trà.” Thấy nàng dâu trừng mắt hắn, thấp giọng cười nói: “Nàng đây
là lo lắng ta sao, trong lòng ta vui lắm.”
Thời Tiêu mặt đỏ, sau nửa ngày mới nói: “Huynh đi tìm Cửu công chúa rồi
hả?”
Ánh mắt Diệp Trì trầm xuống: “Nha đầu kia cho là mình là ai, dám đánh
nàng dâu tiểu gia, gia dễ khi dễ lắm sao.”
Thời Tiêu lại càng hoảng sợ: “Huynh đã làm cái gì?”
Diệp Trì nói: “Không có làm gì. Nàng ta làm gì với nàng, trả nàng ta gấp đôi
thôi.”
“Huynh, huynh đánh nàng? Nàng là công chúa đó.”
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Thời Tiêu mặt mũi trắng bệch, Diệp Trì hừ một tiếng: “Công chúa thì sao,
đánh vợ ta là không được.” Nói xong lại đau lòng nhìn khuôn mặt Thời Tiêu
một chút, nói khẽ: “Lúc này ngẫm lại, thời gian định hôn hơi chậm, sớm nên
cưới nàng vào phủ, để gia khỏi phải lo lắng đề phòng như vậy.”
Thời Tiêu mặt đỏ lên, đang muốn hỏi lại hắn, chợt nghe tiếng Tả Hoành: “Ta
tới tìm Diệp Trì, cũng không phải đi theo nàng, nàng đuổi ta làm cái gì, nhắc
đến nới nói đây chính là tòa nhà của Diệp Trì, chớ nói gia ở đây ăn bữa cơm,
cho dù ở lại đây một hai năm, cũng không có gì.”
Một câu thật sự chặn được miệng Quyên Tử, Quyên Tử liếc hắn một cái nói:
“Tùy ngươi, bớt lượn quanh bản cô nương là được.”
Thời Tiêu vội nói: “Quyên Tử đã trở về, cha ta cũng sẽ trở về, huynh nhanh
ngồi qua bên kia đi.”
Diệp Trì cười nhìn nàng: “Nàng dâu, nàng sắp gả cho ta, gần một chút cũng
có sao đâu.”
Nhưng Thời Tiêu không thuận theo, Diệp Trì đành phải ngồi qua đối diện,
trong lòng nói, bây giờ trước nghe theo vợ hắn, ngày nào đó lấy về phủ, xem
hắn ôm không buông tay cho biết.
Quyên Tử đi vào trông thấy hai người mạnh ai nấy ngồi, nhịn không được
cười nói: “Ta nói Đắc Lộc tiểu tử kia tại sao lại ở bên ngoài, thì ra sợ làm bóng
đèn, sắp lấy về nhà rồi còn sốt ruột gì nữa, mà sao không lo chuẩn bị gì đi, ngồi
ở đây làm cái gì.”
Một câu nói Thời Tiêu đỏ bừng cả khuôn liếc nàng một cái nói: “Tỷ nhanh
miệng quá nhỉ, nhà gái mà cũng không biết thu liễm chút ít, sau này nhà ai dám
lấy tỷ.”
Quyên Tử xùy một tiếng nói: “Không lấy thì tốt, ta một mình một người
càng tự do tự tại, không có dây thừng buộc mình, nếu không thì chiêu con rể tới
nhà, ta nói một, hắn không dám nói hai, dám trừng mắt với bản cô nương, cô
nương khoét tròng mắt của hắn nhắm rượu.”
Diệp Trì không khỏi đưa mắt nhìn Tả Hoành ở phía sau, cảm thấy nha đầu
hung hãn này là nói cho Tả Hoành nghe, nhưng Tả Hoành đâu có nghe, còn nói
với Diệp Trì : “Ta vừa nghe nói Diệp tiểu gia ngươi hôm nay tăng thể diện,
chạy vào cung Thái hậu quạt Cửu công chúa bốn tát vào mồm, đánh cho nha
đầu kia đổ máu miệng, phải nói, ngươi đây không biết thương hương tiếc ngọc
gì hết, tốt xấu gì người ta cũng là công chúa cành vàng lá ngọc, ngươi vậy mà
cũng dám xuống tay.”
Thời Tiêu ngạc nhiên, mặc dù Diệp Trì nói với nàng, nàng chỉ cho rằng hắn
nói giỡn, không ngờ lại là sự thật, ngẩn người nhìn Diệp Trì, cũng không biết
nên nói cái gì, mặc dù cảm thấy hắn lỗ mãng, trong lòng lại quả thực có chút
cảm động.
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Nhưng Quyên Tử lại có phần có hứng thú nói: “Vì sao vậy? Vì sao lại đánh
công chúa?”
Diệp Trì liếc mắt Tả Hoành, Tả Hoành túm cổ tay Quyên Tử: “Tò mò quá, ở
chỗ này làm bóng đèn làm chi, đi nhanh lên.” Không nói gì liền kéo Quyên Tử
đi ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại hai người bọn hắn.
Thời Tiêu nhìn hắn chút nữa, nói khẽ: “Huynh hồi phủ đi.”
Diệp Trì không khỏi có chút thất vọng, rồi lại nghe vợ hắn nói: “Cuộc sống
sau này còn dài, hà tất quan tâm nhất thời, ngược lại là huynh suốt ngày ở chỗ
này, lão Vương phi, Vương phi sẽ nghĩ như thế nào, ngoài mặt không có chuyện
gì, trong đầu không biết còn cho là ta không hiểu chuyện, chưa thành hôn mà
mỗi ngày đều lôi kéo huynh đến nhà, vốn dòng dõi ta nghèo túng như vậy kết
duyên với Vương phủ đã có chút hoang đường, nếu như chưa về nhà chồng đã
làm thái bà bà, bà bà bất mãn, sau này nào có ngày tốt lành, chính là vì ta,
huynh cũng nên về phủ nhiều một chút, lão Vương phi thương huynh như vậy,
chắc là ngày ngày đều nhớ tới huynh, huynh ở bên cạnh nhiều một chút cũng
coi như hiếu đạo, chung quy canh giữ ta, truyền ra ngoài không tốt đâu.”
Lời này nếu là nói với người ngoài, Diệp tiểu gia sẽ nghe không vô lời nào
đâu, nhưng là từ trong miệng vợ hắn nói ra, vậy thì không giống nhau, từng chữ
từng câu đều ghi tạc trong lòng, đặc biệt là câu cuộc sống sau này còn dài, càng
nói đến suy nghĩ trong lòng hắn, chỉ cảm thấy so với câu nào thì câu này là nghe
hay nhất, liền đứng lên nói: “Nàng yên tâm, những thứ này ta biết mà, từ hôm
nay trở đi, ta mỗi ngày trở về cùng lão Vương phi ăn cơm chiều, nhưng ban
ngày phải đi qua, phố nhỏ Tỉnh Thủy bên kia mà chỉnh đốn xong, sáng mai ta
tới đây giúp thu dọn đồ đạc, ngày kia có thể chuyển đi.” Thời Tiêu gật gật đầu,
Diệp Trì lúc này mới lưu luyến không muốn rời đi.
Đắc Lộc vốn cho rằng gia phải chiều muộn mới trở về, không ngờ lúc này
trời còn chưa có tối đã muốn về, nhịn không được gãi gãi đầu, nhìn cửa sổ, thầm
nghĩ chẳng lẽ là cãi nhau rồi, nhưng lại nhìn sắc mặt gia nhà hắn lại không
giống, một đường trở về mà lòng nghi ngờ khó chịu vô cùng.
Đi vào phủ liền trực tiếp chạy nội viện của lão Vương phi, lão Vương phi ở
đây đang không được tự nhiên, người già và tiểu hài tử cũng không sai biệt lắm,
không đúng tâm tư liền không được tự nhiên, muốn nói lão Vương phi không
được tự nhiên, cũng chính vì Diệp Trì, trước kia không có nàng dâu cũng không
về nhà, hôm nay mắt nhìn sắp cưới vợ, lại la ó, càng không thấy được bóng
dáng, trời sáng sớm đã đi ra ngoài, trời tối cũng chưa thấy trở về.
Lão Vương phi ngay từ đầu đã nghĩ, suy nghĩ đây là không dễ mới thỏa mãn
lòng của hắn, đang tình cảm nồng nhiệt, mình cũng đừng trách tội, ai mà không
có tuổi trẻ, nhưng về sau càng nhìn trong lòng càng chua lè chua lét, thật sự là
lời nói kia của Vương Phi, nàng dâu chưa vào cửa, tôn tử cũng không có.
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Cứ như vậy trong lòng có thể thống khoái ư, bà tử phòng bếp tới hỏi buổi tối
muốn ăn cái gì, lão Vương phi khó chịu, than thở mà nói: “Ăn cái gì cũng
không có tác dụng, rốt cuộc già rồi, không ai để ý đến.” Bà tử tới truyền lời sợ
tới mức sắc mặt cũng thay đổi.
Thu ma ma tất nhiên là biết nguyên do vì sao lại nói như thế, vừa định
khuyên, ai ngờ lão Vương phi trước một bước nói: “Ngươi đừng nói dối dỗ
dành ta, ngày nào đó ta nhắm mắt, liền coi như xong.” Lão Vương phi vừa dứt
lời, chợt nghe bên ngoài Diệp Trì nói: “Cái gì nhắm mắt coi như xong, đêm
hôm khuya khoắt, lão tổ tông đây là niệm kinh à.”
Lão Vương phi sắc mặt vui vẻ, nhưng nhớ tới tiểu tử này vài ngày không
thấy bóng dáng, lại giận tái mặt tức giận: “Đọc kinh cái gì, bản thân ta đọc Kim
Cô Chú niệm cho khỉ con ngươi tới, sao mấy ngày này không đến chỗ tổ mẫu,
chẳng lẽ là đúng như mẫu thân ngươi nói, có vợ của ngươi rồi nên cái gì cũng
không để ý, ngay cả tổ mẫu cũng quên.”
Trong lòng Diệp Trì thầm nghĩ, vợ hắn thật sự là thần tiên tính toán, quả thật
như nàng nói, nghĩ đến vợ hắn qua cửa, còn phải trông cậy vào lão tổ tông che
chở, nếu bây giờ không tốt, qua cửa liền chịu thiệt a, nàng dâu nếu như bị thua
thiệt, mình không phải đau lòng chết sao.
Nghĩ đến đây, vội vàng ngồi kế bên lão Vương phi: “Ta nói hôm nay vừa
vào sao lại nghe mùi chua thế, thì ra lão tổ tông ăn giấm chua với vợ ta.”
Lão Vương phi đánh hắn một cái tát: “Nói hưu nói vượn, tổ mẫu như thế nào
ăn giấm chua với vợ ngươi, tổ mẫu là người thế nào hả.”
Diệp Trì nói: “Ta thì nói lão tổ tông nhà chúng ta thương yêu ta nhất, tự
nhiên cũng thương yêu vợ ta, nhất định sẽ không ăn giấm chua với vợ ta.”
Lão Vương phi nhịn không được cười nói: “Trách không được Thái hậu nói
ngươi biết nói chuyện, thật đúng là, đã biết ngọt ngào dỗ dành ta, được rồi, tổ
mẫu cũng không phải ăn giấm chua với vợ ngươi, chỉ là ngươi cả ngày không về
nhà, cũng thực vô lý, ngay cả bên ngoài bận chuyện, trong nhà ngươi cũng mặc
kệ, tổ mẫu ở đây khá tốt, ở trong phòng trò chuyện, nương ngươi thì không như
vậy, vì để ngươi cưới vợ mà trái tim cũng vỡ nát, trở về thì đi gặp nương ngươi,
nói hai câu cũng được, cũng tránh cho trong đầu nương ngươi oán vợ của ngươi
không hiểu chuyện, ngày nào đó vào cửa, chỗ mẹ chồng nàng dâu không tốt,
cuộc sống của ngươi cũng khó chịu.”
Diệp Trì nói: “Sao tổ mẫu nói giống vợ ta thế, vốn ta không chịu trở về, vợ
ta liền đuổi ta, nói chưa thành lễ, ta cứ chạy đến chỗ nàng ấy cũng không thỏa
đáng, huống chi, lão tổ tông ở nhà không chừng nhớ ta muốn trò chuyện với ta,
ta mà không trở về, chính là bất hiếu, vậy là đuổi ta về.”
Thu ma ma ở một bên nghe xong, âm thầm gật đầu, quả nhiên là nha đầu
thông minh, lời này từ trong miệng Trì Ca truyền ra, lão Vương phi nghe xong
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trong lòng không biết thoải mái như thế nào đâu, lão nhân sao, trông cậy cái gì?
Chẳng phải trông cậy vào tiểu bối hiếu thuận sao, đến lúc này lại càng hợp với
tâm ý của lão Vương phi.
Quả nhiên, lão Vương phi nghe xong, chậm rãi nói với Diệp Trì: “Ngược lại
là vợ của ngươi hiểu chuyện, so với ngươi còn tốt hơn, tổ mẫu yêu thương
ngươi, ngay cả nàng dâu chưa qua cửa của ngươi cũng không bằng.”
Diệp Trì cười hắc hắc: “Vợ ta còn chưa vào cửa, ngài lão cũng không thể
liền bất công, người đừng thấy vợ ta nói chuyện làm việc ổn thỏa, nhưng tính
tình cũng bất không tốt đâu, qua cửa rồi, nếu hai chúng ta cãi nhau, lão Vương
phi cũng không được thiên vị nàng, ta đây mới là cháu ruột của người đấy.”
Nói lão Vương phi nhịn không được nở nụ cười, chỉ vào hắn nói: “Mới vừa
rồi còn nói tổ mẫu ghen ghét, một lát liền biến thành ngươi, lòng dạ hẹp hòi, ta
thương vợ của ngươi không phải là thương ngươi sao, được rồi, hôm nay không
ra ngoài, nếu không đi ra ngoài, cùng tổ mẫu ăn cơm đi.”
Diệp Trì nói: “Từ hôm nay trở đi, tôn nhi mỗi ngày cùng tổ mẫu ăn cơm tối.”
Được lời này, lão Vương phi lập tức liền quên mất khó chịu vừa rồi.
Diệp Trì cùng lão Vương phi ăn cơm tối, vừa nói vừa cười, mắt thấy tổ mẫu
mệt mỏi, mới rời đi, cũng không đi về phòng mình mà đi tới viện của nương
hắn.
Vào hạ, nương hắn sợ nóng liền chuyển vào trúc viện bên trong vườn trúc,
đợi lập thu mới chuyển ra, vì vậy Diệp Trì đi vào vườn, đi qua cầu ngọc đái,
chợt ở một bên hồ nhìn thấy tên đình nghỉ chân, Tiêu Tiêu đình, nhớ tới đình
này là tiểu bạch kiểm Hứa Minh Chương kia đặt tên, bỗng nhiên chua xót dâng
trào, nói với Đắc Lộc: “Sáng sớm mai hủy đình này cho gia.”
Đắc Lộc ngạc nhiên: “Cái kia, gia, đình này đang tốt mà hủy đi làm cái gì?”
Diệp Trì trừng mắt liếc hắn một cái: “Bảo ngươi hủy liền hủy đi, nói nhảm
nhiều như vậy làm gì.” Đắc Lộc suy nghĩ cẩn thận một lát, đình này là Trạng
Nguyên Lang đặt tên, trong lòng gia nhà hắn ghét bỏ, ban đầu là quên mất, hôm
nay nhìn thấy làm sao có thể nhịn xuống, hủy thì hủy, dù sao là gia dặn dò,
Vương Gia cho dù trách tội cũng trách tội không đến trên người mình.
Diệp Trì đi vào Trúc viên, thực làm nương hắn giật cả mình, còn nói chưa
đến lúc thành hôn, bà sẽ không dễ dàng gặp người đâu, không ngờ hôm nay lại
đến đây.
Vương Phi tức giận: “Ngươi hôm nay trở về chào buổi sáng sao, sao không
canh giữ vợ của ngươi đi.”
Diệp Trì nghe không đúng, cười vài tiếng: “Nghe nương nói, thì ra là nhi tử
không đứng đắn như thế.” Vương Phi hừ một tiếng: “Chuyện đứng đắn của
ngươi không phải là vợ của ngươi ư, ngoại trừ nàng, trong mắt ngươi còn có cái
gì?”
www.vuilen.com

339

Tác Giả: Hân Hân Hướng Vinh

KÝ SỰ CƯỚP NÀNG DÂU

Diệp Trì vội nói: “Người trong mắt nhi tử cho dù có nhiều thế nào, thì cũng
chỉ có mình nương thôi.”
Vương Phi nói: “Ngươi bớt nói lời ngon tiếng ngọt dỗ dành nương đi, nương
cũng không phải là không để ý tới chuyện này, biết rõ tình trạng trong nhà của
vợ ngươi, ngươi chú ý nhiều chút cũng được, chỉ là chưa thành lễ, mà cứ ở cùng
một chỗ, suy cho cùng không ổn, được rồi, nương cũng không cằn nhằn nữa.”
Nói xong liền lấy đèn sáng cẩn thận nhìn nhi tử, thấy mấy ngày nay mặc dù có
nhiều việc rối ren, ngược lại không thấy mệt mỏi, ngược lại so với trước kia còn
tinh thần vài phần, sắc mặt vui mừng tràn đầy chân mày khóe mắt, giấu cũng
giấu không được, có thể thấy được rất vui vẻ.
Trong lòng Vương Phi thở dài, suy nghĩ, chỉ cần hắn vui vẻ, muốn thế nào
cũng được.
Hai mẹ con nói vài lời, Diệp Trì vừa muốn đi, Vương Gia vừa vặn một bước
đi vào, thấy hắn, có thể có khuôn mặt gì tốt, hừ một tiếng nói: “Ta tưởng ngươi
quên đường về rồi chứ, thì ra còn biết trở về.”
Diệp Trì hì hì cười cười, tiến lên trước hành lễ cho lão gia tử, mới nói: “Nhi
tử nói thật với ngài, không phải vợ ta kiên quyết đuổi ta trở về, nói ta ở trước
mặt cha mẹ cố gắng hiếu thảo, con trai của ngài nói không chừng thực quên mất
việc về nhà, trời không còn sớm, Nhị lão hai người cũng nên ngủ đi, nhi tử sẽ
không ở trước mặt kì đà cản mũi.”
Một câu nói làm Vương Phi đỏ mặt, Vương Gia chỉ vào hắn nói: “Chỉ biết
nói bậy, còn chưa cút.”
Đợi Diệp Trì rời đi, Vương Phi khẽ thở dài một cái nói: “Cưới nàng dâu
dòng dõi nghèo túng như vậy, lúc đầu trong lòng ta cũng không hài lòng lắm,
hôm nay nhìn lại, nói không chừng thật sự là duyên phận kiếp trước, ông nói Trì
Ca lớn như vậy, có bao giờ chịu nghe ai nói đâu, hôm nay lại nghe lời của vợ
hắn, ông nói kỳ lạ không, theo tôi thấy, trong lòng ông cũng đừng khó chịu, chỉ
cần nhi tử hợp ý, cái gì mà không được, không phải làm vợ chồng bất hòa, cuộc
sống này ngược lại không có cách nào khác...”
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