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SỐNG LẠI LÀM ÁI THÊ NHÀ TƯỚNG

Phần 10
Chương 46
Đại Tẩu Cực Phẩm

L

úc Tiếu Dương mang Tạ Tuấn Dật từ phòng ngủ của Diêu Trinh Như ra

đã lén lút lấy chiếc khăn thêu tiểu nương tử này để ở bên bàn, mới đầu hắn cũng
không tính toán làm việc dư thừa chỉ là trong ngày thường thói quen đi một
bước xem ba bước, thứ gì cũng phải túm trong tay mới phòng trước tai họa, lúc
đó mới thuận tay nhét vào trong tay áo.
Sau đó lửa giận vừa lên đầu tam lang đã nảy sinh ác độc, mượn thời cơ vỗ bả
vai Tạ Tuấn Dật nhét khăn thêu vào trong người gã, còn cố ý lộ ra cái tên chờ
Diêu Thứ Sử mắt sáng phát hiện.
Kể từ đó, cho dù là Tạ Tuấn Dật nhảy vào Hoàng Hà cũng rửa không sạch
oan khuất trên người mình. Chuyện xấu làm xong Tiếu Dương cũng không còn
quan tâm chuyện đến tiếp sau đó phát triển thế nào, vẻ mặt bình tĩnh trở lại
doanh trại nghỉ đêm.
Hắn chỉ hời hợt giải thích với thê tử, cữu huynh và mẫu thân: “Có lẽ Tạ bát
lang muốn nạp hai ba người thiếp, cũng không có đại sự gì, chúng ta lên đường
trước, thời gian quá gấp, không có năng lực râu ria làm việc gì cho người không
liên quan.”
Chờ hai phu thê lén lút chung đụng thì hắn vẫn không đề cập chi tiết chuyện
này, vụng về an ủi: “Dọa nàng rồi phải không? Không có chuyện gì đâu, đều ở
trong lòng bàn tay ta. Sau lần đó, Tạ Tuấn Dật tuyệt đối sẽ không có mặt mũi
xuất hiện ở bên cạnh chúng ta.”
Khi nào nhớ đến chuyện này gã cũng đều sẽ nhớ tới toàn bộ mọi người kể cả
Quận chúa ở bên trong đều nhìn thấy chuyện cười của gã, ai còn có thể tiếp tục
kết giao nữa? Tiếu Dương lại nghĩ tà ác hơn - có cơ hội lại giật dây giới thiệu
cho gã một thê tử “tốt” hơn, như thế sẽ hạnh phúc hơn, ví dụ như Hoàng thất có
rất nhiều nữ nhân đanh đá có thể cung cấp cho chọn lựa...
Ừm, cũng không cần cố tình làm, gặp người thích hợp sẽ nói đến, quá cố ý
ngược lại không đẹp. Tiếu Dương nghĩ như thế, đơn giản nói rõ chuyện này rồi
sau đó lập tức đổi chủ đề khác.
Giờ phút này hành trình đã qua nửa, Uyển Như cũng đã thuộc lòng các loại
quan hệ của Tiếu gia, tài liệu những người ngoài này đều là Thanh Giang Quận
chúa cố ý cung cấp, nhưng bà cũng không thể nhiều chuyện nói cho con dâu
mình chuyện bày mưu tính kế người khác, tam lang thấy mẫu thân thật tốt.
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“Tính Tiếu gia mà nói, thân quyến cũng không nhiều, người đồng vai vế với
phụ thân ta có thể tiến lên phía trước, có thể nói là một người cũng không có,
nam cũng chết trận sa trường, nữ thì sống cũng không lâu, chỉ có một dắng thiếp
của tổ phụ còn tại thế, họ La, gia đình nhà bà đã sớm lụi tàn nên ăn chay niệm
Phật, trong ngày thường cũng ở hậu viện không gặp người, nàng tùy ý đưa một
phần lễ vật là được.” Tiếu Dương bắt đầu giới thiệu cho Uyển Như.
Theo như ý tứ của hắn, trong Hầu phủ ở kinh thành người cần nghiêm túc
tiếp xúc thật ra thì chỉ có đại tẩu và hai đứa cháu, về phần tiểu muội thứ xuất
còn có một dắng một thiếp của Hầu gia, những thứ này đều không quan trọng.
“Ngũ nương Tiếu Tình do thiếp sinh, mẹ ruột muội ấy là Cổ thị vốn là thị nữ
bên người mẫu thân, mười ba năm trước thừa dịp phụ thân say rượu bò lên
giường, còn lừa gạt mà không uống canh tránh thai, mang thai bốn năm tháng
thì mới lộ ra tin tức.” Trên mặt Tiếu Dương mang theo vẻ chán ghét nói xong,
“Khi đó đúng lúc phụ thân xuất chinh bị trọng thương, vì tích đức nên mẫu thân
giữa lại. Giữ lại cũng chỉ cho hai phần cơm mà thôi, nàng không cần quan tâm
cũng đừng quá thân thiết với hai mẹ con này.”
Uyển Như gật đầu một cái bày tỏ đã hiểu - quá thân thiết nhất định sẽ phạm
phải kiêng kỵ của Thanh Giang Quận chúa, Ngũ nương kia lúc đến tuổi thì cũng
sẽ mặc bộ đồ cưới đơn giản ra khỏi cửa, cũng sẽ gả cho gia đình tầm thường,
không cần để ở trong lòng.
“Vậy còn một người nữa?” Uyển Như có chút nghi ngờ khẽ cau mày. Dắng
thiếp địa vị cao hơn chút, Tiếu Hầu gia là quan lớn, dắng thiếp của ông cũng có
phẩm cấp là chính thất phẩm.
“Đó là Lý thị mẹ đẻ của nhị ca ta, vốn là thiếp đàng hoàng, sau khi sinh con
được nâng phân vị.” Tiếu Dương nói đến người này hơi khó chịu, thân phận của
bà ta cũng không thể giải thích rõ trong một câu nói đơn giản được.
Ban đầu Thanh Giang Quận chúa sinh trưởng tử Tiếu Húc sau đó thân thể bị
tổn hại, nghe nói là trong thời gian ngắn không có cách nào có thai, Hầu gia
cảm thấy tỷ số thương vong của con cháu tướng môn thế gia rất cao một con
độc nhất quá không an toàn, liền nói muốn nạp thiếp đàng hoàng khai chi tán
diệp.
Thanh Giang Quận chúa được nuông chiều từ nhỏ đến lớn cảm thấy mình gả
đi đã ủy khuất lắm rồi tất nhiên không vui, Uy Vũ Hầu liền tự mình làm chủ
nuôi dưỡng Lý thị ở bên ngoài, sinh con sau đó mang về nhà nuôi, hai phu thê
bởi vì chuyện này náo loạn một trận.
Mới đầu, Quận chúa không cho Lý thị và đứa con chiếm vị trí nhị lang của
con trai mình sắc mặt tốt, nhưng cố tình Lý thị rất có ánh mắt, hàng năm đều hạ
thấp phục vụ vừa dịu dàng, lại sống chết đổ thừa chỉ phục vụ Quận chúa tuyệt
không lôi kéo Tiếu Hầu gia đi phòng mình.
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Nhi tử cũng được bà ta dạy giữ khuôn phép, vừa không đoạt danh tiếng của
trưởng tử Tiếu gia vừa có thể duy trì tài năng, mười ba, mười bốn tuổi đã bắt
đầu đi theo xuất chinh chính mình tự kiếm tiền đồ, làm cho Quận chúa muốn
kiếm cớ cũng không lý do.
“Mẫu thân vẫn rất mâu thuẫn, không muốn cho đối phương hòa nhã nhưng
lại cảm thấy bọn họ cũng không quá tệ, đặc biệt là so sánh với mẹ con Cổ thị.
Sau đó nhị ca được mười chín tuổi đã đến lúc thành thân, trong nhà còn chưa
chọn đối tượng cho huynh ấy, huynh ấy đã...” Tiếu Dương buông tay ra, cho
Uyển Như một vẻ mặt không sao cả.
Nói thật, hắn cũng cảm giác nhị ca mình bị chết quá oan, quá đáng tiếc, còn
chưa tìm được tiền đồ cho mẹ ruột, còn chưa giữ lại một cốt nhục đã buông tay
nhân gian.
“Nhị ca vừa đi, Lý thị như già thêm hơn hai mươi tuổi.” Tiếu Dương nói
xong không khỏi thở dài một tiếng, lại nhắc tới một chuyện cũ khác, “Có một
lần mẫu thân ta ôm Tiếu Minh tản bộ, trong lúc vô tình trơn một cái thiếu chút
nữa ngã xuống bậc thang, Lý thị trực tiếp nhào qua đệm làm gãy cánh tay của
mình, đến ngày mưa dầm sẽ đau đớn.”
“A, theo như thân phận cũng không cần kính trọng nhưng cần hơi chút thân
mật, đúng không?” Uyển Như tương đối biết điều, bánh ít đi bánh quy lại, nàng
hiểu.
Nói xong lời cuối cùng, rốt cuộc Tiếu Dương nhắc tới người Uyển Như cần
cẩn thận nhất trong nhà - đại tẩu, quan hệ chị em dâu nếu xử lý không tốt thì sẽ
gây ra náo loạn ầm ĩ.
Uyển Như biết đại tẩu họ Mai, tổ phụ là Ngự Sử đại phu, phụ thân chỉ là
huyện lệnh Chính lục phẩm kỳ huyện, Tiếu Dương lại dùng giọng nói “nàng cần
đặc biệt cẩn thận” ám chỉ tỷ ấy, vị đại tẩu này không thể coi như không quan
trọng.
“Vì sao? Xin giải thích rõ ràng.” Chẳng lẽ là bởi vì Tiếu Dương cũng là con
trai trưởng hơn nữa là dễ dàng tranh giành tước vị đoạt công quân với đại ca,
cho nên đại tẩu sẽ nhằm vào mình bới móc.
Uyển Như lập tức tiến vào trạng thái phòng bị cấp một, kể từ khi sống lại
nàng chưa từng trải qua trạch đấu chân chính! Vào lúc này rốt cuộc xuất hiện
“đại tẩu” quân xanh, đủ để cho nhiệt huyết trong người sôi trào.
“Bởi vì tỷ ấy là trưởng nữ của Ngự Sử đại phu! Tỷ ấy, đặc biệt...” Tiếu
Dương rối rắm nhíu lông mà thật lâu sau cũng tìm không ra được từ nào thích
hợp để hình dung rốt cuộc Mai thị là người như thế nào, cuối cùng không thể
không cười khổ nói, “Đại tẩu là người đặc biệt ‘Ngự Sử đại phu’ - hiểu ý của ta
chứ?”
Không hiểu! Uyển Như cười khúc khích lắc đầu.
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Không có cách nào tâm ý tương thông với thê tử, Tiếu Dương vỗ trán một
cái, im lặng nói: “Triều ta hạng người gì có thể làm Ngự Sử nàng biết chứ?”
“Không phải xuất thân thế gia, thanh chính liêm minh ngay thẳng không sợ
cường quyền, nói quy củ.”
Dứt lời Uyển Như lại bưng miệng cười, “Thật ra thì, mấu chốt là con đao sắc
đầu óc toàn cơ bắp cho Thiên gia sử dụng.”
“Nửa đoạn trước không sai, nửa đoạn sau ngàn vạn lần đừng nói ra!”
Tiếu Dương cười búng cái trán Uyển Như, lúc này mới tiếp tục nói: “Tổ phụ
của đại tẩu, Mai Ngự Sử ông ấy vừa tiến vào quan trường đã ở Sát Viện làm
Giám Sát Ngự Sử chính bát phẩm, kế tiếp thăng chức trở thành Thị Ngự Sử
Tòng thất phẩm trong Điện Viện, sau đó làm Thị Ngự Sử tòng lục phẩm ở Đài
Viện, sau đó lại từ Thị Ngự Sử được đề bạt làm Ngự Sử Trung Thừa tòng tứ
phẩm, cứ như vậy một đường đến ‘Ngự Sử đại phu’ cao nhất trong Ngự Sử đài.
Suốt một đời làm cho người trong Ngự Sử khiếp sợ! Đại tẩu của nàng là được
chân truyền từ ông ấy.”
Nói xong hắn đau thương nhìn về phía đỉnh đầu cài trâm kim phượng hoa lệ
khác thường của Uyển Như, thở dài.
“Chàng nói là, những thứ này không thể mang trước mặt đại tẩu?” Rốt cuộc
Uyển Như và Tiếu Dương cũng tâm ý tương thông rồi, lẽ ra nàng là Huyền
Quân ngũ phẩm, ăn mặc long trọng nhất cũng chỉ có thể ba vòng ngọc trai, năm
cây trâm, nói cách khác, không thể mang trâm cài đầu kim phượng.
Nhưng phía trên quản không nghiêm người phía dưới đâu thể buông tha cho
việc theo đuổi cái đẹp, đúng không? Đến dân phụ thương gia cũng có thể cài
trâm phượng! Huống gì nàng còn là tam nương tử Hầu phủ.
Nghiêm chỉnh mà nói, cái trâm này là mẫu thân đưa đấy, Quận chúa cũng
không nói thì người đồng thế hệ quản làm gì?
“Tỷ ấy đến mẫu thân cũng đã ‘giáo dục’ qua, nói bà chỉ là Quận chúa không
thể mặc đại lễ dùng cho công chúa, nàng đoán xem lúc đó tỷ ấy nói thế nào?”
Không đợi Uyển Như nói, Tiếu Dương đã dùng một loại giọng điệu cảm khái,
“Khi gả vào cửa ngày thứ hai phải kính trà, mẫu thân tức giận đến thiếu chút
nữa làm rơi ly trà, kết quả vẫn không thể nào lay chuyển được tỷ ấy, từ đó về
sau...”
Tiếu Dương còn chưa nói hết lại đột nhiên chú ý tới váy của Uyển Như,
gương mặt càng thêm đau thương.
Váy hoa lệ chói mắt biết bao, gấm vóc thượng hạng đủ loại màu sắc chồng
xếp lên nhau, viền váy dùng chỉ vàng điểm ngọc làm trang trí, vạt váy áo như
lông đuôi Khổng Tước vung ra, nổi bật vòng eo mảnh khảnh xinh đẹp vừa
không mất phú quý của nương tử.
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“Không phải chứ? Váy Hoa Gian cũng không thể mặc? Không có quy định
này chứ!” Uyển Như vô cùng kinh ngạc, nhất thời sắc mặt cũng đen - cái kia
không được cái này không thể, vậy ta gả cho người phú quý có ý nghĩa gì?
“Đúng vậy.”
Tiếu Dương bĩu môi gật đầu, “Đến Hoàng quý phi bình thường cũng chỉ mặc
váy Hoa Gian ‘thất phá’ tỏ vẻ tiết kiệm, mẫu thân mặc váy Hoa Gian “thập nhị
phá” đại tẩu còn nói nữa là. Mà nàng, tất nhiên cũng không thể mặc “nhị thập tứ
phá”, nếu không, chờ bị đại tẩu càu nhàu chết đi.”
Đây là đại tẩu sao? Hay tổ tông sống vậy?
Uyển Như trực tiếp dùng đầu tông vào vách tường, cắn răng thầm hận
Hoàng quý phi mẹ ruột của Lục hoàng tử kia - tiết kiệm gì chứ? Muốn tiết kiệm
cũng đừng mặc váy Hoa Gian, mặc vải rách là tiết kiệm nhất rồi!
Trong hành trình kế tiếp, Uyển Như không chỉ muốn khổ luyện cưỡi ngựa
bắn cung, ném thẻ vào bình rượu, tài nghệ đá cầu, còn phải tốn không ít thời
gian để Quận chúa đưa vú già giảng giải những quy định ăn, mặc, ở, đi lại ở
triều đình, không có biện pháp, trí nhớ mười năm sau cũng không thể sử dụng
ngay được, hơn nữa, ở Tạ gia cũng sẽ không có ai đặc biệt chú ý đến những
chuyện này.
Tốn không ít thời gian dọn dẹp tất cả những gì vượt quá quy củ, rốt cuộc
Uyển Như theo trượng phu đi tới đại trạch tử tráng lệ của Tiếu gia ở kinh thành,
rồi sau đó, ở hai cửa thấy được đám người đại tẩu, ngũ muội tới đón tiếp Quận
chúa.
Chỉ vừa giương mắt lên nhìn, Uyển Như đã có loại cảm giác vô cùng đau
bụng, nàng có thể dự cảm được, cuộc sống của mình ở kinh thành nhất định sẽ
có tư vị muôn màu muôn vẻ.

Chương 47
Tiểu Cô Đâm Chọt

S

au khi đến nơi dừng lại, từ xa Uyển Như đã nhìn thấy đoàn người đứng

chào đón ở trong cửa, dẫn đầu chính là đại tẩu trong truyền thuyết. Nhìn thấy
người này tam nương tử cảm thấy đau bụng cũng không phải nói tướng mạo của
nàng vô cùng dọa người, mà là vẻ mặt của vị quý phụ nhân chưa tới ba mươi
này đặc biệt nghiêm túc.
Cằm vuông thể hiện sự sắc sảo lông mày thẳng mũi cao, cộng thêm sắc mặt
như người ta thiếu nàng ngàn xâu tiền nữa, thấy thế nào cũng cảm thấy dường
như không phải đại tẩu đang nghênh đón tiếp bà bà và tiểu thúc em dâu, mà là
hận bọn họ đừng xuất hiện trước mặt mình.
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Đáng sợ hơn là, nàng đã lớn lên như vậy rồi lại còn mặc y phục màu xanh đá
phối hợp với quần sam màu mực, mặc dù thanh nhã lạnh nhạt nhưng cũng có vẻ
vô cùng nặng nề, càng tăng thêm cảm giác trang trọng.
Uyển Như đi theo sau lưng Quận chúa, trên mặt nở nụ cười đi về phía đại tẩu
Mai Thanh, đồng thời lúc đó nhúc nhích đôi môi nhỏ giọng lầm bầm với phu
quân của mình: “Thấy tỷ ấy, dường như lớn hơn thiếp nhiều.”
Thậm chí tam nương tử cảm thấy trong ánh mắt Mai Thanh còn mơ hồ mang
theo ý quan sát kỹ lưỡng, có khí thế “bà bà (mẹ chồng)” hơn cả Thanh Giang
Quận chúa.
“Đừng sợ, tỷ ấy chỉ đang quan sát y phục nàng mặc mà thôi.” Tiếu Dương
cũng khẽ nói nhỏ giọng giải thích, “Tính tình của đại tẩu không xấu, chỉ là tính
tình quá thẳng, trời sanh có bộ mặt của ‘thầy tổng giám thị’.”
“Thầy tổng giám thị?” Uyển Như vô cùng nghi hoặc, đây là cái quái gì?
Nàng muốn phu quân giải thích nhưng lúc này đã tới gần cửa, đại tẩu mang theo
mọi người hành lễ.
Tam nương tử cũng không thể len lén nói chuyện nữa, chỉ đành phải tươi
cười rạng rỡ đứng ở bên cạnh Quận chúa vội vàng chào hỏi Mai Thanh, Tiếu
Tình, Lý thị, về phần vị Cổ thị kia, thân là thiếp bà ta không có tư cách được
giới thiệu với chính thê của con trai trưởng.
Khỏi cần nói, vị tiểu cô nương mặc váy áo màu hồng phối với màu vàng
nhạt kia nhất định là Tiếu Tình, mười hai mười ba tuổi, dáng dấp thông minh
xinh đẹp, gương mặt nho nhỏ thẹn thùng, mắt phượng khẽ nhíu có lẽ đã miêu tả
ra ba năm rưỡi sau nàng ta sẽ phong tình vạn chủng thế nào.
Lý thị và Cổ thị cũng chỉ kém nhau sáu tuổi, năm đó có lẽ còn có thể phân
cao thấp, nhưng hôm nay thấy lại đặc biệt dễ dàng phân biệt.
Lý thị mất con có gương mặt đoan trang, mặc cái áo cánh sen màu hồng, váy
thêu hoa màu xanh dương đậm, hai bên tóc mai hơi bạc không son phấn, một bộ
dạng thờ ơ. Mà vị Cổ thị kia, rõ ràng sắc mặt tốt hơn, lại có vẻ có chút cợt nhã.
Nàng cũng không biết là cử chỉ điên rồ hay tính tình vốn đã không tốt,
nghênh đón chủ mẫu lại mặc áo đỏ kết hợp với váy màu đỏ thêu đường viền
vàng!
Được rồi, hai loại màu đỏ này cũng không phải màu gốc cũng không coi là
quá kiêng kỵ, nhưng nữ nhân hơn ba mươi lại ăn mặc xinh đẹp từ trên xuống
dưới thế này, Hầu gia lại không có ở đây bà ta mặc cho ai xem?
Dường như Thanh Giang Quận chúa cũng rất bất mãn với bộ dạng này của
bà ta, mặc dù không lên tiếng lại sử dụng ánh mắt hung hăng nhìn Cổ thị một
cái.
Uyển Như khẽ cảm thấy khó xử, sau khi đã chào hỏi xong thì đi vào nhà,
trong lúc đó âm thầm liếc nhìn Tiếu Dương, không phải vì hắn sao? Chuyện
thiếp của phụ thân quyến rũ nhi tử cũng rất thường gặp...
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Không, tam lang sẽ không không có nguyên tắc như vậy! Uyển Như vội
vàng xóa suy nghĩ này ra khỏi đầu, về phần rốt cuộc Cổ thị đang suy nghĩ gì?
Cứ quan sát trước đã, lâu ngày mới có thể thấy được lòng người.
Vào nhà chính, Quận chúa ngồi xuống ngay chỗ chính giữa phía trước, lúc
này mới để mọi người tiến lên chính thức làm lễ ra mắt, Mai thị khách khí chào
hỏi trước, giọng nói kia rất lạnh, cũng nghiêm túc như vẻ mặt của nàng.
Tiếu Tình lại lộ ra hoạt bát có chút không phù hợp với thân phận của nàng ta,
thậm chí sau khi hành lễ với Uyển Như xong thì trực tiếp hỏi: “Tam tẩu, có quà
ra mắt không ạ?”
“...” Uyển Như trực tiếp quẫn bách, thật sự không nghĩ tới còn có người có
da mặt dày hơn cả muội muội Uyển Lan của nàng, hai nàng ta mới là thân tỷ
muội nhỉ? Chậm rãi hít sâu, nàng cười nhạt: “Có, tất nhiên có.”
Khi đang nói chuyện, Bảo Châu đứng ở bên người nàng lập tức tiến lên một
bước, đưa cho Tiếu Tình một túi gấm hình vuông.
“Cám ơn tam tẩu.” Tiếu Tình trực tiếp mở ra xem, chỉ thấy trong túi gấm
chứa vòng tay mạ vàng chạm trổ hoa văn mẫu đơn, tinh xảo nhưng cũng không
quý trọng, cầm ở trong tay suy nghĩ là biết đồ chơi này không đủ phân lượng.
Nhất thời trong mắt Tiếu Tình xuất hiện vẻ thất vọng, ngẩng đầu nhìn Uyển
Như lần nữa thì đã không còn ý ân cần lúc trước, thậm chí còn mang tới chút ít
cảm giác phẫn uất.
“Tam tẩu.” Tiếu Tình giương mắt cười một tiếng, trong lời nói ẩn chứa cảm
khái, “Vòng tay thật tinh xảo, thật sự làm khó công tượng rồi, vừa mịn vừa
mỏng còn có thể chạm trổ được hoa văn đẹp mắt.”
“Muội muội khách khí rồi, trước khi đến đã nghe nói thân hình muội nhỏ bé,
tỷ liền chọn đồ trang sức khéo léo này có lẽ vừa vặn, hôm nay nhìn thấy quả
thật không chọn sai.” Uyển Như bình tĩnh cười một tiếng, lập tức chuyển lời nói
về lại phía nàng ta.
“Hừ, hai năm không gặp càng ngày càng kỳ cục, ngươi là tên ăn xin sao?”
Thanh Giang Quận chúa lạnh lùng nhìn Tiếu Tình khiển trách, “Cho ngươi quà
tặng là tốt rồi, còn đòi hỏi gì.”
Bà sống nhiều năm như vậy cũng chưa từng thấy qua tiểu nương tử nào tự
mình đòi quà, đòi không nói còn ghét bỏ quà nhỏ!
Uyển Như nhìn vẻ mặt ghét bỏ của Quận chúa, Tiếu Tình chán nản nói xin
lỗi, không khỏi cười trộm, đại tẩu cực phẩm đứng bên cạnh tiểu cô cực phẩm...
Tam lang cũng chào hỏi chẳng lẽ ta còn phải chuẩn bị hậu lễ? Thứ nữ bị chủ
mẫu chán ghét mà vứt bỏ còn dám phách lối? Tam nương tử cười lạnh không
dứt, tiểu cô tử này - mí mắt quá cạn, ngay cả cảnh ngộ và phân lượng của mình
cũng không nhìn rõ, không đáng quan tâm.
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“Thanh Nương, Ngũ nương học quy củ thế nào? Mắt thấy sẽ phải mai mối
rồi, làm trưởng tẩu con phải chú ý một chút.” Quận chúa nghiêng đầu nhìn về
phía Mai thị, không nhẹ không nặng oán trách đôi câu.
Bà không có hứng thú dạy thứ nữ này cũng không còn nhúng tay vào sự vụ
bên trong đại trạch kinh thành, Tiếu Tình sẽ phải do trưởng tức phụ (con dâu
trưởng) phụ trách quản lý dạy dỗ, hôm nay nhìn thấy, bà sẽ không quản để mặc
cho tự do phát triển?
“Bên trên không quy định quy củ, con cũng không dám chuyên quyền. Tiền
tháng là phân dựa theo ý của công công (bố chồng).” Ở trong mắt Mai thị, thứ
xuất được nô tỳ sinh cũng là nô tỳ, nuôi dưỡng cũng không cần quá khắt khe
hiện tại cũng không cần mời người đặc biệt dạy dỗ, công công hào phóng vậy
thì đưa ít tiền lương nuông chiều, về phần quy củ, dù sao Tiếu gia cũng không
coi là thế gia, Quận chúa cũng không có nói Tiếu Tình cũng là nữ nhi bình
thường trong phổ tộc Tiếu gia, nàng không có nghĩa vụ đi quản giáo.
Quận chúa trực tiếp bị nghẹn, một lát sau mới lại mở miệng, cũng đổi đề tài
hỏi: “Cháu trai cháu gái của ta đâu? Sao lại không thấy bọn họ chạy tới?”
Về vấn đề nuôi dạy Tiếu Tình, đúng là bị chính mình lựa chọn quên lãng,
Quận chúa chuẩn bị lén lút sẽ thương nghị với Mai thị, không ở trước mặt mọi
người tiếp tục nói đến.
Nghe câu hỏi này, nhất thời Mai thị rực rỡ cười một tiếng, ngoắc ngoắc tay,
liền có năm sáu tỳ nữ nhìn rất quy củ mang theo một đứa trẻ đi vào từ sau cửa
phòng.
Đây là con trai con gái của vợ cả của trưởng tử Tiếu Hầu gia, cậu bé mặc
xiêm áo màu xanh ngọc chừng năm tuổi, dáng dấp khỏe mạnh kháu khỉnh, cô bé
mặc váy hồng vừa đủ ba tuổi, bước đi hơi lảo đảo lại không chịu cho người ta
ôm.
Hai đứa trẻ như kim đồng ngọc nữ bên Bồ Tát, tròn vo thật đáng yêu, vào
phòng tới là ánh mắt tìm kiếm mẹ ruột, nhìn Mai thị sau đó đứng ở hai bên
nàng.
Nhìn lên Quận chúa rồi dùng giọng nói trẻ con trong trẻo: “Tiếu Tuấn
Nghiêu/ Tiếu Vanh Nhã, thỉnh an tổ mẫu.”
Thanh Giang Quận chúa nhìn hai đứa bé tay ngắn chân ngắn vẫn còn mặc
dạng xiêm y họa hồ lô chắp tay thi lễ, không khỏi hắng giọng cười một tiếng,
khom lưng chào hỏi: “Ay za, ngoan! Mau lên phía trước để bà nhìn kỹ một chút
nào.”
Nói xong, Quận chúa đưa hai tay ra ôm hai đứa bé vào trong ngực, tỉ mỉ hỏi
bọn họ đi học thế nào, ngày gần đây thân thể như thế nào, ăn uống như thế nào.
Nhìn ánh mắt vô cùng từ ái của bà bà, thân thiết thậm chí có chút kích động
ôm hôn, Uyển Như nhớ tới tam lang đã nói, sau khi Tiếu Tuấn Nghiêu sinh
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không bao lâu Mai thị liền mang theo cậu bé tới kinh thành, đến Tiếu Vanh Nhã
cũng là lúc đại ca tới kinh báo cáo công việc trong thời gian một hai tháng tạo
ra.
Lúc hắn nói lời này tình cảm giữa phu thê lúc đó cũng chưa sâu sắc, hơn nữa
trong lời nói có chút che giấu, Uyển Như cũng trực tiếp hỏi tại sao đại tẩu muốn
trở lại kinh thành, vốn tưởng rằng là Tiếu gia bí ẩn hoặc giữa phu thê đại ca có
vấn đề gì.
Nhưng hôm nay nhìn thấy, rõ ràng là Quận chúa không muốn các cháu cách
xa mình.
Uyển Như đột nhiên ý thức được, hai đứa bé này là con tin ư? Gả một Quận
chúa lại đưa cháu đích tôn của Tiếu gia tới kinh thành, là vì phòng ngừa Tiếu
Hầu gia cầm binh đề cao thân phận không bao giờ nghe triều đình sai bảo?
Mà việc hôn nhân của nam nữ trong Tiếu gia, bên trên cũng tuyệt đối không
thể nào không có ý định, cưới mình là vì lôi kéo quần thể quan văn, vì ở trong
triều đình vào lúc mấu chốt có thể nhờ quan hệ thông gia hỗ trợ chu toàn, vậy,
cưới đại tẩu là vì sao?
Nghiêm chỉnh mà nói tổ phụ của đại tẩu, phụ thân đều thuộc về phái trong
sạch, có khí khái lại không có thực quyền, chi bên không góp phần gì, của cải
không tính là dày, tướng mạo cũng quá mức đoan trang, lấy nữ tử như vậy là
người vợ phù hợp với trưởng tử ư?
Uyển Như âm thầm suy nghĩ những vấn đề này, sau khi ăn trái cây nghỉ tạm
một lát rồi đi theo Quận chúa vào bàn tiệc chuẩn bị dùng bữa tối, nàng định
ngồi xuống phía tay phải Quận chúa, lại nghe Lý thị ho nhẹ một tiếng.
Cái ho giả này làm Uyển Như không khỏi ngẩng đầu nhìn bà một cái, dư
quang thoáng nhìn không ngờ phát hiện, đại tẩu đứng, Lý thị, Cổ thị cũng đứng
chỉ có Tiếu Tình ngồi ở chỗ ghế cuối cùng dưới tay.
Chẳng lẽ, đây là tức phụ và dắng thiếp lập quy củ trước mặt chủ mẫu trong
truyền thuyết?
Uyển Như lập tức chấn kinh, kiếp trước bà bà không cần nàng hầu hạ, chủ
mẫu ngại mặt mũi Tạ Tuấn Dật cũng không cần nàng thân thiết, kiếp này ở
vùng biên cương cho tới bây giờ đều là tất cả cùng ngồi ăn cơm, nàng sẽ không
vì chờ Quận chúa, phu quân bố trí thức ăn.
Nói ra, Tiếu Dương bởi vì tị hiềm nên bị đại tẩu đuổi ra gian ngoài dùng
cơm một mình rồi, nữ quyến có thể lên bàn vốn cũng không nhiều lắm, tội gì
còn hai người ăn bốn người hầu hạ?
Chẳng lẽ đây là nguyên nhân Tiếu gia cưới Mai thị? Quy củ lớn hơn tất cả hôm nay, ở trước mặt Thiên gia đã có thể diện và tình cảm của Quận chúa bảo
vệ cho Tiếu gia mọi sự không lo, tương lai do đại tẩu tọa trấn ở nhà này mảy
may cũng không được sai quy củ, đến gãi ngứa cũng không cần đưa tay?
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Được rồi, lập quy củ cũng đúng, chỉ là, ánh mắt của Uyển Như nhìn các món
ăn đầy đủ sắc hương vị trên bàn rơi từng giọt, ta rất đói... sớm biết như vậy đã
ăn chút thứ gì đó lót dạ rồi, có thể cho ta chút thể diện để ta có thể ngồi xuống
ăn được không?

Chương 48
Không Thể Buông Tha

U

yển Như đau khổ chịu đựng ăn cơm, cảnh báo mình ngàn vạn lần đừng

trong lần đầu gặp chị em dâu đã lộ ra bộ dạng thèm thuồng đói khát, rồi sau đó
học bộ dạng đại tẩu gắp thức ăn cho bà bà.
Trong lòng thì oán trách không thôi, vốn dùng chén nhỏ để thức ăn, còn bố
trí món gì nữa đây? Gắp thức ăn, thịt từ trong bàn vào trong đĩa nhỏ để làm gì?
Ai có thể nghĩ tới, nàng mới chỉ gắp một miếng cá chưng hấp, đã nghe
Thanh Giang Quận chúa cười nói: “Được rồi, đều ngồi xuống ăn đi. Trong nhà
cũng không có mấy người, cần gì bày quy củ.”
“Ôi, cám ơn mẫu thân.” Uyển Như vui vẻ hớn hở, lần này nàng cũng không
cần để ý sắc mặt của người nào đó nữa, lập tức đi tới bên tay phải của bà bà vô
cùng thản nhiên ngồi xuống, dáng vẻ mặc dù tao nhã lại há mồm ăn rất nghiêm
túc.
Dọc đường đi một tháng, dưới chỉ điểm của tam lang nàng đã hoàn toàn nắm
giữ bí quyết sống chung với Thanh Giang Quận chúa rồi, biết rõ đối phương sẽ
không có ý kiến gì.
Vị bà bà này thích nàng dâu lanh lẹ mạnh mẽ, không thích một người nhăn
nhăn nhó nhó, biết xấu hổ, hay bởi vì sinh ba nhi tử không cầu được một nữ nhi,
cho nên nếu nàng dâu có thể vào lúc thích hợp làm nũng hò hét, bà cũng nguyện
ý cưng chiều như thân nữ nhi (con gái ruột).
Thật ra thì, cho các nàng ngồi xuống ăn cơm cũng không sao vì đã từng đặc
biệt nói với Uyển Như, dắng thiếp có muốn lên bàn hay không Quận chúa cũng
không quan tâm.
Quy củ phục vụ bà bà chia thức ăn đó chỉ có trưởng tức (con dâu cả) vẫn
luôn kiên trì tuân thủ, thích đứng thì cứ đứng, bà chỉ đau lòng tam tức phụ đi
đường mệt nhọc.
Mai thị há miệng, đang muốn nói “Quy củ không thể bỏ”, lại bị câu nói tiếp
theo của bà bà chặn miệng: “Thanh Nương, con đi xem Tuấn Nghêu và Vanh
Nhã đi, sau này không cần tách ra dùng cơm để bọn nó đều tới đây.”
Lời này, không phải thỉnh cầu mà là ra lệnh.
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Phần lớn Quận chúa vui lòng nghe Mai Thanh càu nhàu, cũng giữ quy củ, đó
là bởi vì điều đó cần thiết, cũng không phải bà nguyện ý chỉ hành vi nhỏ xíu
cũng bị tức phụ chỉ chỉ chõ chõ, cho tới cuộc sống không được thoải mái.
Nhìn thấy Quận chúa lộ ra toàn bộ uy thế, Mai thị cũng không kiên trì ý kiến
của mình nữa, khẽ cúi đầu đáp lời: “Dạ, con cũng lo lắng đám nô tỳ phục vụ
không được tỉ mỉ, phải đi xem ngay đây ạ.”
Uyển Như đưa mắt nhìn Mai thị rời đi, nhất thời hiểu tẩu tử này chỉ là có
nguyên tắc, cũng không phải là không thức thời, ngày vào cửa đó dám chống
đối Quận chúa hơn phân nửa chỉ là bởi vì muốn bà chú ý, kẻ nào cũng phải tuân
theo lý lẽ.
Dù sao chuyện này vượt quá, nghiêm trọng hơn nữa chính là trên đỉnh đầu
có một cây đao, có thể nhẹ nhàng lấy ra cũng có khả năng nặng nề rơi xuống.
Chờ Mai thị lui xuống, bình thường Cổ thị luôn bị nàng ấy chế ngự liền thở
phào nhẹ nhõm, theo như ý của Quận chúa phân phó ngồi vào vị trí dùng cơm,
cũng đã khụy gối chuẩn bị ngồi xuống, lại phát hiện Lý thị đang vững vàng
đứng ở sau lưng Quận chúa hầu hạ.
Giây phút ánh mắt hai người vừa giao nhau đó, Cổ thị lại cảm thấy trên
gương mặt không biểu cảm của đối phương có chứa vẻ khinh bỉ, bà ta vội đứng
thẳng người chuyển đến sau lưng Uyển Như bắt đầu ân cần chia thức ăn.
Lý thị không vào chỗ, bà ta có tư cách ngồi xuống ư?
Tiếu Tình giương mắt nhìn, phát hiện tam tẩu hẹp hòi kia trong lúc hầu hạ
mẫu thân lại vô cùng thản nhiên ngồi xuống ăn, còn cười cười nói nói thảo luận
thức ăn với Quận chúa, nói thịt dê nướng này có chút tanh nồng thiếu chút
hương liệu.
Đây là mẫu thân ta làm đấy, đặc biệt làm muốn lấy lòng mẫu thân và Tam
ca, nào có tanh nồng? Rõ ràng là ngươi quá kiêng ăn! Tiếu Tình không khỏi âm
thầm cãi lại, cảm giác tam tẩu này thấy thế nào cũng không vừa mắt, vừa ra trận
đã bắt nạt cả mình và mẫu thân.
Uyển Như cũng không biết mình tùy tiện cho người ta phục vụ cùng với tùy
ý một câu phê bình lại đắc tội tiểu cô tử lần nữa, vui vẻ hớn hở ăn uống - không
có cách nào, gần đây nàng vận động hơi nhiều, sức ăn cũng tăng lên, đến giờ
không ăn sẽ đói.
Cơm nước no nê xong, bọn họ cùng tán gẫu với Quận chúa cho tiêu cơm,
mắt thấy sắc trời từ từ trở tối, không biết tam lang đi nơi nào nữa, vẫn không tới
nói với nương tử của mình.
Uyển Như cảm giác mình rất mệt mỏi, lại không thể nói rằng muốn trở về
phòng, thậm chí, cũng không ai nói cho nàng biết đến rốt cuộc phòng ở đâu,
cũng không biết Tiếu Đường có mang người đi thu dọn phòng ngủ hay không?
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“Mẫu thân, tam lang ở trong kinh có viện đơn độc không ạ?” Sau trận mè
nheo kia, rốt cuộc Uyển Như không nhịn được nói bóng nói gió hỏi vấn đề này.
“Đương nhiên là có, Đường Lê viện, tên, cách cục, bố trí cũng giống với chỗ
ở của các con ở vùng biên cương.” Quận chúa vỗ nhè nhẹ lên tay Uyển Như
cười nói: “Viện của mấy huynh đệ bọn họ đa số đều giống chỗ cũ, tránh cho
chuyển sang nơi khác đi nhầm chỗ, ngủ không ngon giấc.”
“Hả? Như vậy sao. Mẫu thân thật có tâm.” Uyển Như theo lời của Quận
chúa khen mấy câu, trong lòng thì chảy dòng nước đắng: ông trời ơi, đây không
phải là trọng điểm, mấu chốt là, ta buồn ngủ quá mệt quá rất muốn tìm một nơi
thoải mái nằm xuống!
Đang lúc tam nương tử đau khổ vô cùng muốn phát điên thì Tiếu Dương
đúng lúc xuất hiện giải cứu ái thê thoát khỏi bể khổ, mang theo một đống lớn tôi
tớ bước chậm đi về phía Đường Lê viện.
“Vừa rồi chàng đi đâu vậy?” Rơi ở phía sau một bước, Uyển Như cúi đầu
nhìn bàn tay ấm áp lôi kéo tay trái mình, khẽ bĩu môi lên tiếng hỏi thăm.
Ngụ ý là: người ta mới đến nơi rất thấp thỏm, người duy nhất có thể nhất dựa
vào là phu quân lại biến mất hai ba canh giờ, thật sự tệ quá.
“Ta tới đây đi lòng vòng trong sân trước một bước, bên này ngược lại phòng
có chút hẹp không bố trí được phòng bếp nhỏ, để cho họ vội vàng đưa phương
thuốc thực liệu của nàng cho đại tẩu, ngày mai dậy nàng có thể theo như lời dặn
của đại phu uống được rồi.” Tiếu Dương vừa nói xong, vừa quay đầu lại nhìn
thê tử một cái, tình cảm nồng đậm thân thiết không lời nào có thể diễn tả được.
Nhất thời trong lòng Uyển Như ấm áp, muốn cám ơn phu quân nhưng ngoài
miệng lại nói: “Sao có thể phiền toái đại tẩu như vậy, thiếp nào có quý báu tới
mức như thế, ăn thiếu mấy phần cũng không sao.”
“Trên đường trở ngại nhiều lần, về đến nhà tất nhiên phải bổ sung rồi.” Tiếu
Dương cầm chặt lấy tay Uyển Như, nhỏ giọng nói: “Những đại phu kia thích
nhất nói bệnh nặng, hắn tuyên bố một năm tuyệt đối có thể giảm, tốt nhất nàng
nên uống thuốc hơn nửa năm đến tám tháng cho tốt.”
“Một năm cũng chờ không kịp?” Lần này Uyển Như khẽ cảm thấy trong
miệng có chút chua xót.
Đối với nam nhân mà nói quả thật là con cháu quan trọng nhất nhỉ? Mới tân
hôn một hai năm đã nuôi con rồi? Ban đầu Tạ Tuấn Dật cũng luôn cầu mà
không được, nhiều năm sau mới có con.
Áp lực này quá lớn cũng không dễ có thai được!
“Aizz, nàng hiểu lầm ý của ta rồi, không phải đợi không kịp chỉ hi vọng là
nàng sớm dưỡng tốt thân thể.” Tiếu Dương lôi kéo Uyển Như vào phòng, đóng
cửa phòng lúc này mới tiếp tục nói: “Vừa rồi ta nhận được tin tức đi Tây Nam
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Di, chiến sự tốn gần hai tháng mới cơ bản trấn áp xuống được, phản dân lớn
nhất đã đền tội, nhưng quanh địa khu còn có chút rung chuyển không yên, ‘chỉ
một tia lửa’, mạnh mẽ trấn áp thôi nhưng cũng hậu hoạn không ít.”
Chuyện này thì có liên quan gì đến ta điều dưỡng thân thể? Đầu tiên là vẻ
mặt của Uyển Như vô cùng nghi hoặc nhìn phu quân mình, rồi sau đó mới đột
nhiên phản ứng lại, ý của tam lang là hành trình đi Tây Nam Di có thể được phê
duyệt?
“Còn mười ngày nữa là sinh thần của ngoại công rồi, ở nơi này trước sau gì
Thiên gia sẽ mời ta vào cung trình tấu, biểu hiện tốt một chút cơ hội này không
khó, nói cách khác, sau quan lễ của ta chậm nhất là đầu tháng tám sẽ lên
đường.” Tiếu Dương nói xong thì có chút khổ não nhíu chân mày, “Đến bên đó
tuyệt đối là điều kiện gian khổ, ngược lại ta cũng không sợ, nhưng nàng...”
Nói tới chỗ này Tiếu Dương ngậm miệng lại, không lên tiếng nữa nhưng vẻ
mặt lại tràn đầy rối rắm.
Theo kết quả phu thê bàn bạc trước đó, Tiếu Dương hy vọng mang Uyển
Như cùng đi nhậm chức, ai có thể chịu được chia lìa lâu dài sau tân hôn chứ?
Chia hai nơi thì đứa bé xuất hiện thế nào.
Nhưng sau khi nhận được tin tức đi địa khu Tây Nam Di, tam lang lại do dự,
ở đó có nhiều bộ lạc man di trời sinh tính hung hãn, thậm chí còn có am hiểu
nuôi cổ độc người, hắn có thể mang thê tử mềm mại tới địa phương sẽ xuất hiện
nguy hiểm kia ư?
Cho dù là tin chắc thực lực của mình sẽ không để cho thê tử xảy ra chuyện gì
ngoài ý muốn, nhưng Tây Nam Di nơi chiến loạn cảnh hoang tàn khắp nơi kia
rất không giống với Trung Nguyên, giờ phút này lại đang trăm việc đợi làm,
Như Nương có thể thích ứng loại cuộc sống cằn cỗi đó sao?
Sau khi đồ mang đến được sử dụng hết, rất có thể ngay tại chỗ không tìm
được đồ thích hợp để cho nàng điều dưỡng thân thể, hắn hi vọng Uyển Như sẽ
gặp phải cảnh như thế ư?
Còn nữa khu địa giới đó không có yến tiệc của tầng lớp trên, không có hoa
viên ngắm hoa tản bộ, ăn mặt hoa lệ cũng không có người thưởng thức không
có chỗ khoe khoang, thậm chí nói không chừng sân nhỏ để toàn bộ người ở lại
cũng không có.
Tiếu Dương lập tức không còn hăng hái, hắn nguyện ý đi kiến công lập
nghiệp lại không vui khi mang theo thê tử cùng nhau đi chịu khổ tìm vất vả.
“Không phải chàng định cho thiếp ở nhà đó chứ?” Uyển Như chỉ nhìn vẻ
mặt khó xử của phu quân là biết tâm tư của hắn, vốn muốn cao giọng nói “thiếp
không đồng ý”, nhưng sau suy nghĩ nàng lại đung đưa cánh tay Tiếu Dương nhỏ
giọng khuyên nhủ: “Biết rõ chàng đau lòng thiếp, nhưng vấn đề này còn chưa
quyết định mà, xe đến trước núi ắt có đường đừng nghĩ trước như vậy, nghỉ
ngơi thôi.”
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Dù sao, chờ chuyện đến thì ta cũng sẽ có biện pháp đi cùng với chàng!
“Cũng được, dù sao còn thời gian chuẩn bị, thật sự không được nữa, thì ta
lên đường trước nhậm chức, xem tình hình rồi lại quyết định là nàng có đi theo
hay không.” Tiếu Dương vừa dứt lời đã không hề nói đến vấn đề này nữa, gọi
người chuẩn nước tắm.
Hai phu thê tắm rửa qua loa xong thì tranh thủ thời gian về ngủ, viện này là
đại tẩu cho người quét dọn thỏa đáng trước một bước, tất cả dụng cụ đầy đủ hết,
đệm chăn mềm rất thoải mái, bởi vậy, dù thay đổi hoàn cảnh hai người cũng
không cảm thấy không thoải mái, vừa bởi vì thân thể mệt mỏi vốn có chút mệt
mỏi rã rời, dù trước lúc ngủ có trăm suy nghĩ nhưng vừa nằm xuống là ngủ say
ngay.
Giờ ngọ ngày tiếp theo, Thanh Giang Quận chúa mang theo phu thê tam lang
và một đống tỳ nữ trùng trùng điệp điệp đi ra cửa gặp phụ thân mình, tam lang
đã nhiều năm không hồi kinh, lần này vừa mới đón dâu, tất nhiên muốn gấp gáp
mang thê tử đi bái kiến ngoại công, thuận tiện còn sớm bàn bạc chuyện quan lễ.
Thế gian này, quan hệ của mọi người đều là chỗ lợi ích, cho dù là giữa nữ
nhân, ông cháu... cũng cần “kinh doanh” tình cảm, bình thường qua lại rất quan
trọng, không có khả năng chờ đến khi Vĩnh An vương đại thọ bảy mươi mới tới
cửa.
Về phần Thôi gia, sáng sớm Tiếu Dương đã cho người đưa bái thiếp, chờ
nghỉ ngơi tốt chọn thời gian tới cửa.
Dùng quan hệ ruột thịt để nói, nhà ngoại công tất nhiên không thân hơn nội
tổ mẫu, nhưng giữa phu thê làm chủ dù sao cũng là nam tử, hơn nữa Quận chúa
có thể gióng trống khua chiên trở về nhà mình xem phụ thân, những tôn nữ cách
đồng lứa đã xuất giá không thể trực tiếp đĩnh đạc trở về, tính toán như thế, tổ
mẫu của Uyển Như cũng chỉ có thể xếp sau Vĩnh An vương.
Uyển Như rất rõ ràng đạo lý kia, lại thêm kiếp trước nàng bị gia tộc khai trừ
đã sớm không còn tình cảm gì với Thôi gia, nên cũng không có dị nghị gì với an
bài này, vẻ mặt vui mừng đi theo sau lưng bà bà, làm cho người ta cảm thấy
nàng rất biết rõ đạo lý.
Phủ Vĩnh An vương tất nhiên là đình viện thâm sâu, rường cột chạm trổ,
ngói xanh nóc nhà màu đỏ, cảnh tượng trước mặt duyên dáng sang trọng, Uyển
Như cũng không luống cuống có thần thái bình tĩnh, hoặc là nói, nàng chỉ gắng
gượng chống đỡ để bản thân đừng làm ra bộ dạng luống cuống, không ngừng
điều chỉnh tâm tính cho rằng như đang đi bái kiến thân quyến (người thân) bình
thường.
Bởi vì Tiếu Dương cũng chỉ gặp ngoại công lúc còn nhỏ tuổi, ấn tượng
không sâu, hắn cũng không thể cung cấp tin tức gì cho thê tử tham khảo, chờ
Uyển Như thấy vị Vương gia tài giỏi phù trợ kim thượng trong truyền thuyết,
trong đầu lập tức xuất hiện bốn chữ “danh bất hư truyền”.
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Dáng người ông cực cao, phong phạm khí khái, hôm nay dù đã bảy mươi
nhưng suy nghĩ phát âm rõ ràng, lúc nói chuyện với con cái, ngoại tôn thì rất
hiền lành, lại không quá thân thiết.
Chỉ ánh mắt, Uyển Như cũng có thể cảm giác được người nọ cực khôn khéo,
tuổi đã già cũng mang theo nhuệ khí, có thể nghĩ, lúc Vĩnh An vương còn trẻ
nhất định phong thái mê người, chỉ tiếc bởi vì ngoài ý muốn khập khiễng một
chân, nếu không, thiên hạ này còn không biết là nhà của ai.
Lúc này, chính trên thượng đường ngoại trừ vương gia còn có kế thất ông tái
giá, cùng với hai huynh đệ ruột thịt của Thanh Giang Quận chúa.
Đại cữu cữu đã hơn bốn mươi tám, hai mươi năm trước cũng đã sắc lập làm
thế tử, khuôn mặt rất tương tự vương gia, đều là mặt chữ nhật nghiêm trang, tiểu
cữu cữu kia cũng ba mươi lăm ba mươi sáu, dung mạo càng nhu hòa lúc nói
chuyện với nhau cũng là hắn cười nhiều nhất, rất thân thiết với Quận chúa.
Về phần kế thất của vương gia cũng không lớn hơn đại cữu cữu bao nhiêu thì
hoàn toàn làm cảnh, ngồi cười làm lành hoàn toàn không chen vào một câu nào.
Nội dung nói chuyện dần dần từ thân thể khỏe mạnh, gia đình hòa thuận
chậm rãi chuyển đến hỏi Tiếu Dương, đang chờ nói tiếp sự vụ thế cục vùng biên
cương thì đại cữu cữu đột nhiên nói ra một câu: “Muội muội và tam nương tử
nghe những lời này cũng không thú vị, không bằng đi dạo chơi trong sân, đúng
lúc tháng sáu hoa nở, mẫu thân, làm phiền ngài đi theo cùng, được không?”
“Nói đúng, quá lâu không về nhà, là nên xem xung quanh thế nào.” Thanh
Giang Quận chúa lập tức đứng lên, vẻ mặt chờ mong nhìn kế mẫu, không cho
phép bà ta nói không.
Dù đã lâu không về nhà, nhưng sự ăn ý giữa huynh muội vẫn phải có, từ nhỏ
đã thành thói quen chuyện đứng đắn tuyệt không cho kế mẫu dự thính, tuổi nhỏ
bà sẽ nói chêm vài câu cười để đối phương thả lỏng, hiện tại tất nhiên cũng dựa
vào hình thức mà làm việc.
Chờ Uyển Như đi theo bà bà bắt đầu dạo hoa viên, một đường thả lỏng cùng
bước nhanh về phía trước, trong chốc lát giới thiệu cây này là mẫu thân của bà
và phụ thân cùng tự tay trồng, rồi lại còn nói hồ nước là phụ thân vì mẫu thân bà
mà đào, làm cho vị kế vương phi tròn núc ních kia mệt mỏi thở hồng hộc.
Đã nhẫn nhịn một bụng tức rồi, sau đó còn nghe kế nữ giả mù sa mưa hỏi:
“Ơ, mẫu thân làm sao vậy? Ban ngày ra mồ hôi không tốt đâu ạ, con phải tranh
thủ thời gian đi nói cho phụ thân biết, ngài cần tĩnh dưỡng mới được!”
“Chỉ là trời quá nóng thôi, đâu có đổ mồ hôi.” Vừa nghe đến hai chữ “tĩnh
dưỡng”, mặt mày của Vĩnh An vương phi lúc trắng lúc xanh, kế nữ này cũng
khó chơi giống như năm đó, ngang ngược không coi ai ra gì.
Lúc còn trẻ cũng ăn của kế nữ không ít thiệt thòi, nhiều lần dùng danh nghĩa
“mẫu thân cần tĩnh dưỡng” để đoạt quyền, bản thân dưới tình hình đó còn có thể
nghĩ hết biện pháp sinh ra một trai một gái, thật đúng là ông trời phù hộ!
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“Thật sao? Aizz, mẫu thân sợ nóng giống như trước kia nữa rồi, tháng bảy
nóng nhất còn chưa tới đâu ạ, quả nhiên là không ra được cửa.” Thanh Giang
Quận chúa cười khẽ, liếc mắt nhìn kế mẫu, giống như ám chỉ sợ nóng thì nhốt ở
trong nhà đừng đi ra ngoài xã giao.
...
Uyển Như trợn há hốc mồm nhìn bà bà chỉ cần nói hai ba câu đã chọc cho kế
thê Vĩnh An vương tức giận bỏ đi, lập tức hiểu rõ một sự thật, Thanh Giang
Quận chúa cưng chiều mình như vậy là có nguyên do, không chỉ bởi vì mẫu
thân Trịnh Oánh là tỷ muội tốt của bà, càng bởi vì loại chuyện này, đều cùng là
người có kế mẫu đáng ghét.
Chờ Vĩnh An vương phi vừa rời đi, Thang Giang Quận chúa cũng không đi
dạo bốn phía nữa, cùng với Uyển Như tìm một đình tử nào đó ngồi ngắm cảnh,
chờ dùng bữa tối.
Không ngồi bao lâu, Uyển Như uống nhiều nước trà quá muốn đi nhà vệ
sinh, Quận chúa không đi nên cũng ngồi yên không nhúc nhích, cho người dẫn
tức phụ đi.
Uyển Như mang theo đội tỳ nữ đi xuống hòn non bộ, dọc theo hành lang đi
về phía trước, đến một ngã rẽ thì đột nhiên đâm đầu một đội người đi tới, đi đầu
là một tiểu nương tử mười lăm mười sáu tuổi chưa lập gia đình, vừa thấy mặt
mũi đối phương tam nương tử đột nhiên sững sờ, trong ngực giống như bị người
ta hung hăng nắm chặt vậy, đau đớn đến gần như sắp hít thở không thông.

Chương 49
Kẻ Thù Không Đội Trời Chung Ở Kiếp Trước

V

ừa nhìn thấy gương mặt hơi tròn dẹp lại quý khí mười phần này, trong

đầu Uyển Như lập tức nhảy ra ba chữ - Trần Ngọc Dung.
Không sai, là ả - nữ nhân ép mình uống thuốc tuyệt dục, vợ cả của Tạ Tuấn
Dật ở kiếp trước! Ngay sau đó, cơn hận ý nồng đậm ập vào lòng như dời núi lấp
biển, trong chốc lát hô hấp của Uyển Như cũng dừng lại, chỉ dựa vào nghị lực
duy trì vẻ mặt bình tĩnh và bước chân dưới chân không thay đổi.
Nhìn người này, Uyển Như liền nhớ tới buổi trưa ánh nắng chói chang ngày
đó, thật vất vả mới dưỡng tốt thân thể vỗ nhẹ bụng như có điều suy nghĩ, mơ hồ
cảm giác trong cơ thể mình vừa thai nghén một đứa bé, thầm nghĩ, lần này tuyệt
không thể khinh thường để mất đi nó...
Nào có thể đoán được, Trần Ngọc Dung dẫn theo một đám tỳ nữ áo trắng đột
nhiên mạnh mẽ xông tới vào tiểu viện, đè Uyển Như xuống rót một chén nước
thuốc đen nhánh vô cùng đắng vào trong miệng, nàng đau bụng co rút nằm trên
www.vuilen.com

253

Tác Giả: Mặc Ngư Tử 1123

SỐNG LẠI LÀM ÁI THÊ NHÀ TƯỚNG

mặt đất, nhìn bầu trời đầy hoa tuyết rơi lả tả, bên dưới rỉ ra máu tươi, một khúc
tang thương, phá hủy tất cả đẹp mộng của Như Nương.
Có lẽ là bởi vì quá thảm, quá đau, tới sau khi sống lại Uyển Như cũng cố
gắng không nhớ về Trần Ngọc Dung, cho đến ngày gần đây không thể buông
tha nàng mới chợt nhớ lại, nghiêm chỉnh mà nói nữ nhân này hình như là biểu
muội của Tiếu Dương?
Hắn là ngoại tôn Vĩnh An vương, Trần Ngọc Dung là ngoại tôn nữ, chỉ có
điều một là do vợ cả sinh ra, một là do kế thất sinh.
Trong lòng Uyển Như có đồ vật gì đó mơ hồ thoáng qua lại không kịp bắt lại
ngẫm nghĩ, bởi vì, giờ phút này nàng gặp phải một vấn đề khó khăn cần giải
quyết.
Hành lang ở Vương phủ không tính là hẹp, nhưng rộng hơn nữa cũng chỉ là
hành lang mà thôi, hai quý tộc nương tử nào đó mang theo đại đội thị nữ đi tới
gặp nhau, phải có một người dừng bước lại kêu tôi tớ nghiêng người nhường
đường.
Nhường đường cho Trần Ngọc Dung? Hừ, Uyển Như hận không thể đạp một
cái lên trên mặt của ả, có thể nhường ư? Tuyệt không, chuyện này dính đến vấn
đề tôn nghiêm! Nàng ngước đầu một đường đi về phía trước đối diện với kẻ thù
kiếp trước.
Giờ phút này, phụ thân của Trần Ngọc Dung hẳn là Thiếu Giam Tương Tác
Giám, cũng giống phụ thân của mình là Tòng tứ phẩm, mặc dù mẹ ruột của ả là
nữ nhi của huyện chủ Quận vương gia, mình chỉ là nữ nhi của huyện chủ nhà
Quận vương, nhưng cố tình có nhi tử của Quận chúa làm trượng phu, còn có
phẩm cấp mệnh phụ Huyền Quân ngũ phẩm, theo như thân phận lý nên đi trước.
Uyển Như vì vậy mà ngẩng đầu bước đi tới lại làm cho Trần Ngọc Dung có
chút không rõ, đầu tiên là kinh ngạc trong nhà ngoại công có nương tử mà bản
thân không biết, rồi sau đó ghen tỵ vì đối phương mặc váy Nguyệt Hoa mà bản
thân cầu xin cũng không được, cuối cùng lại có chút tức giận, người này là ai
vậy? Lại dám không nhường đường cho mình!
Hạ nhân Vương phủ dẫn đường cho Uyển Như bước tới trước một bước giới
thiệu hai bên với nhau: một vị là tức phụ của Thanh Giang Quận chúa, một vị là
nữ nhi của Thanh Hà quận chủ.
Lại nói, phong hào của hai vị này cũng rất có ý tứ, “Giang” phiếm chỉ đại
“Hà” (con sông lớn), nói cách khác, ở trong lòng Vĩnh An vương, địa vị của
Thanh Giang Quận chúa xa cao hơn Thanh Hà quận chủ?
Dù sao cũng nguyên phối sinh ra, “Thanh Giang” không chỉ có phong hào
còn được ban tước cho nơi sản vật phong phú, muội muội lại không tốt như vậy,
chỉ cấp cho phẩm tước tương tự và bổng lộc có định mức.
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Trần Ngọc Dung hơi sững sờ, vội vàng tranh thủ thời gian nói vạn phúc:
“Tẩu tẩu mạnh khỏe.”
“Muội muội tốt.” Uyển Như tiến lùi có độ đáp lễ lại, trên mặt mang theo
mỉm cười xã giao, ha ha, kiếp này có thể tùy ý vũ nhục kẻ thù của mình, lại có
thể dùng cái nhìn của người ngang hàng, còn có thể gọi ả một tiếng “muội
muội”, loại cảm giác này, rất tốt.
Nói ba chữ kia xong, Uyển Như liền ngậm miệng không có một chút ý tứ
tiếp tục tán gẫu, thậm chí còn bước về trước nửa bước ý bảo Trần Ngọc Dung
để cho nàng đi trước, sau khi phát hiện đối phương không thức thời nàng trầm
mặt lại không nói một lời chờ.
Tiểu nương tử Trần gia rất không cam lòng, bình thường ả cùng qua lại với
các thiếu nữ cùng tầng lớp đều cho họ đợi, mấy ngày nay ở Vương phủ có ngoại
tổ mẫu dung túng tất nhiên càng thêm trôi qua vô cùng vừa lòng, lại không nghĩ
rằng, giờ phút này thậm chí chỉ biểu tẩu cũng không cho ả sắc mặt tốt.
Một cơn tức giận giấu ở trong ngực Trần Ngọc Dung, sắp phun ra thì nàng
lại nhớ lại trước đó ngoại tổ mẫu mới dặn đi dặn lại bốn chữ “tránh khỏi mũi
nhọn”, đồng thời ống tay áo còn bị tỳ nữ bên người Vĩnh An vương phi khẽ kéo
một cái.
Tỳ nữ kia là lớn lên từ nhỏ ở trong Vương phủ, thường thấy một khi Thanh
Giang Quận chúa ở hậu viện lên mặt, tất cả những tạp vụ hạ đẳng cũng phải ôm
đầu tránh cảnh tượng đó, cho tới bây giờ chưa từng để kế vương phi vào trong
mắt, chắc hẳn, người tức phụ nhìn như dịu dàng lúc đi lại lộ ra khí khái này sẽ
không nén giận để bảo toàn cục diện.
Nhưng cố tình tiểu nương tử ương ngạnh được nuôi dưỡng ở khuê phòng đó,
giờ phút này còn không thức thời, càng không học được phúc hắc, ả do dự bản
thân nên thức thời lui ra hay dũng cảm tiến lên tranh đấu với biểu tẩu?
Uyển Như quan sát nét mặt Trần Ngọc Dung, hơi tập trung, nhớ ngày đó độc
phụ này gả cho Tạ Tuấn Dật không tới ba tháng là có thể trực tiếp đã không làm
thì thôi, đã làm thì phải làm đến cùng ép uống thuốc tuyệt dục (thuốc vô sinh),
hôm nay, khả năng tức giận tìm đánh rất lớn, phải đề phòng ả đánh.
Quả nhiên, trong nháy mắt tiếp theo Trần Ngọc Dung đã đưa tay đẩy tới,
trong miệng còn không khách khí nói: “Tẩu tẩu, xin nhường đường, ngoại công
đang mời muội đến bái kiến biểu huynh.”
Tiếu Đường tập được một thân giỏi võ nghệ vội vàng giơ cánh tay ngăn hành
động không khách khí của ả.
“Ngươi làm cái gì?!” Bị một nô tỳ không chút khách khí đụng phải nhất thời
Trần Ngọc Dung tức giận, theo ý ả đây được xem như dĩ hạ phạm thượng. Chỉ
tiếc, vị tiểu nương tử này còn chưa kịp tiến một bước chỉ trích Tiếu Đường, đã
nhìn thấy vị tẩu tẩu lần đầu tiên gặp mặt lộ ra nét mặt khiếp sợ.
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“Muội chưa đọc qua ‘lễ’ ư?” Uyển Như nhìn Trần Ngọc Dung cất cao giọng
chất vấn: “Trong sách có nói, ‘Tiên sinh đã giảng dạy, đi nhanh mà vào, đứng
hơi chắp tay, tiên sinh cười hỏi thì đáp, không hỏi thì nhanh lùi’, vốn cũng
không trông cậy vào muội có thể chủ động cung kính gặp nhau, nhưng đưa tay
thế này có phải hơi quá đáng hay không? Đây là gia giáo của Trần gia muội ư?
Không hiểu thứ tự trưởng ấu tôn ti như thế nào sao?” (tôn ti: trên dưới)
Uyển Như bắt chước bộ dạng Quận chúa mắng tiện nhân Diêu gia? Giọng
nói có phần khí khái ném ra đoạn văn này, trong lúc đặt từng câu hỏi thì từng
bước đi tới, ép Trần Ngọc Dung liên tiếp lui về phía sau, đợi nàng nói xong
đoạn văn này, hai bên đã hình thành trạng thái một bên đi về phía trước một bên
lui về phía sau.
Trần Ngọc Dung mới vừa hồi hồn chuẩn bị lấy lại danh dự thì lại thấy vị tẩu
tẩu làm người ta chán ghét này quay người quay đầu lại, lấy một loại thái độ
trưởng bối răn dạy vãn bối “chỉ điểm” nói: “Kẻ biết lễ, tự ti mà tôn trọng người,
dù là người buôn bán, cũng có người hiểu biết, huống gì phú quý? Phú quý biết
lễ, mới có thể không kiêu không dâm.”
Nói xong Uyển Như liền dẫn một đám tôi tớ chậm rãi ngẩng đầu mà bước đi,
hoàn toàn không quan tâm Trần Ngọc Dung có phải giậm chân tức giận ở sau
lưng mình hay không.
Cảnh giới tối cao của mắng người, chính là bạn mắng xong rồi mà ả còn
chưa kịp nói chuyện.
Phú quý biết lễ, mới có thể không kiêu không phóng túng bừa bãi? Đây
chẳng phải là đang nói ả dựa vào trong nhà phú quý vừa kiêu ngạo vừa phóng
túng bừa bãi?
Trần tiểu nương tử ương ngạnh tức giận đến muốn thổ huyết, không phải ả
không muốn mắng lại, chỉ là trong lúc bất chợt bị hỏi bối rối trong chốc lát
không nghĩ ra nên đáp lại như thế nào, đoạn người ta nói kia ả chỉ hiểu chứ
không biết nó xuất xứ từ đâu, người ta nói chính là ‘lễ’ nếu ả trực tiếp chửi
chẳng phải là có vẻ vô cùng thô bỉ ư?
Tiểu nương tử chỉ nghiên cứu qua các loại sách ‘Kinh Thi’, ‘nữ giới’ hãm
hại không nổi, quy củ cũng không phải là không có học qua, cũng vì nữ tử
không cần tham gia khoa khảo, ai sẽ từng chữ từng câu học thuộc Kinh Thi rồi
có thể linh hoạt ứng dụng chứ?
Tẩu tẩu kia sẽ không phải là Tiếu gia đặc biệt lấy về để đè ép nữ phu tử chứ?
Quả thật, quả thật tức chết người đi được! Trần Ngọc Dung dậm chân một cái,
không thể làm gì được, chỉ đành nhớ kỹ lần đụng chạm này ở trong lòng, thề
sớm muộn ngày nào đó sẽ phải dạy dỗ nàng.
Mà Uyển Như thì vội vã đi cung phòng xa hoa thay y phục, sửa soạn xong
hết rửa tay xông hương sau đó mới có tâm tình tiếp tục tính toán kẻ thù không
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đội trời chung ở kiếp trước. Nàng phát hiện, mình với Tạ Tuấn Dật chỉ là khinh
bỉ coi thường, nhưng vừa nhìn thấy Trần Ngọc Dung thì đầy một bụng hận ý,
hoàn toàn không nhịn nổi, mặc cho việc đời tự do phát triển.
Nàng vô cùng muốn báo thù đối phương, hận không thể rạch cho mặt ả đầy
máu, hận không thể cũng rót cho ả một bụng độc dược.
Có lẽ, bởi vì chính mình kiếp trước rối rắm ở cùng với Tạ Tuấn Dật không
chỉ là bởi vì gã dụ dỗ, hơn nữa bởi vì chính mình quá ngu thật sự không tim
không phổi, cho nên, Uyển Như cũng không quá hận tiện nam kia.
Nhưng Trần Ngọc Dung lại khác, người nọ là ở dưới tình huống Uyển Như
không hề khiêu khích xuống tay chặt đứt tất cả hi vọng của nàng, kiếp trước lại
không chân chính trả thù được, hôm nay có thể nào không hận?
Như thế, lúc Thôi Uyển Như ở tiệc rượu nhìn thấy Trần Ngọc Dung cười nói
yên lặng sửa lại mục tiêu trong thời gian ngắn của mình.
Nếu muốn Tào đại nương đến từ Diêu gia tới chỗ này đánh tỳ bà, sau đó
chữa trị quan hệ với nhà cậu, trợ giúp ca ca thu hồi đồ cưới của mẫu thân. Còn
phải đứng vững gót chân ở trong giới quý tộc, phụ tá trượng phu đảm đang nội
trợ. Cùng với, khiến cho Trần Ngọc Dung không còn cười rực rỡ như vậy nữa,
tốt nhất là có thể làm cho ả khóc lớn mấy trận hối hận cả đời!
Về phần làm thế nào? Vậy còn phải hành sự tùy theo hoàn cảnh, hoặc là nói,
tạm thời không có đầu mối gì cả, thật buồn bực. Chỉ là, cũng không cần quá
gấp, ngày còn dài mà.
Ban đêm, Uyển Như nằm ở trên giường thật lâu cũng không thể đi ngủ, tính
toán có phải nên bắt chước chữ của Tạ Tuấn Dật viết gì đó để xảy ra chuyện xấu
với Trần Ngọc Dung hay không? Đáng tiếc, phương pháp kia đối với nữ tử mà
nói thật sự là có chút ti tiện cũng không có người có thể tin dùng.
Nghĩ tới Tạ Tuấn Dật và Trần Ngọc Dung, lại suy nghĩ điểm quan trọng mà
tam lang làm trước đó, Uyển Như đột nhiên giật mình một cái, lúc ban đầu làm
quen với đối thủ không đội trời chung không thể buông tha cảm giác khó chịu
vừa xông ra.
Nàng ý thức được, sao ý nghĩ để Tạ Tuấn Dật và nhiều nữ tử Diêu gia chó
cắn chó giày vò cả đời lại có loại cảm giác quen thuộc nhỉ? Ví dụ như, kiếp
trước chính gã, mình và Trần Ngọc Dung.
Suy nghĩ như thế, Uyển Như cũng chảy mồ hôi lạnh.
Không nhịn được nghiêng đầu nhìn về phía người bên gối đầy bụng hoài
nghi - kiếp trước, hắn biết chuyện bỏ trốn? Là cố ý giựt giây Trần Ngọc Dung
mẫu thân mình không thích gả cho Tạ Tuấn Dật làm vợ cả? Chắc chắn hắn biết
tính tình của biểu muội mình ương ngạnh, nói cách khác, bi kịch sau đó của
mình thật ra là một tay tam lang thúc đẩy?
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Chuyện này thật sự rất có thể! Uyển Như vội vàng hít một hơi thật sâu, báo
cho mình ngàn vạn lần đừng bởi vì có chuyện mà suy nghĩ miên man, chuyện
đời trước đã không có cách nào ngược dòng nữa, đời này quỹ tích cuộc sống
của mọi người cũng hoàn toàn khác nhau, sao lại đau khổ rối rắm chuyện trước
kia?
Dĩ nhiên, thù lớn phải báo, không báo không cam lòng. Vì để cho mình ngủ
được thoải mái, vậy hãy để cho người khác không thoải mái đi.
Đang suy nghĩ, Tiếu Dương đột nhiên mở mắt ra, đúng lúc chạm phải hai
mắt Uyển Như, trong giây lát đó bị dọa đến tim nàng đập thình thịch.
“Nàng làm sao vậy?” Trong lòng có quỷ, Uyển Như đánh đòn phủ đầu, mở
miệng hỏi trước: “Ngủ không ngon à?”
“Ừ, nằm mơ.” Tam lang cũng không phủ nhận, cau mày đáp, “Nằm mơ thấy
một người mặc y phục cổ quái đang nhìn ta chằm chằm. Không có chuyện gì,
ngủ đi.”
Tiếu Dương vỗ vỗ hông của Uyển Như, lại nhắm nghiền hai mắt giả bộ ngủ,
nhưng trong lòng hắn lại không biết bao nhiêu lần miêu tả lại bộ dạng của người
trong mộng.
Đó là một nam tử thân hình cao lớn, mũi cao mắt sâu dung mạo anh tuấn,
màu da ngăm đen bóng loáng nhưng cũng không thô bỉ, hắn mặc áo đuôi ngắn
màu đen, quần rộng chân, người khoác áo choàng, đầu quấn khăn bố vải xanh,
tai trái đeo hai hạt châu to màu hồng và vàng.
Trong mộng, đầu tiên là hắn đi chậm ở trong rừng rậm, rồi sau đó đột nhiên
giơ tay lấy một cái cây dài mảnh như côn dài đang để ở trên vai, nhắm ngay con
thỏ màu xám đang nhảy về phía trước, sau khi vang lên một tiếng “phanh” trong
trẻo, con thỏ kêu lên ngã rạp xuống bãi cỏ nhưng hắn lại đột nhiên quay đầu lại
gắt gao tập trung vào Tiếu Dương.
Nam tử này ăn mặc như man di Tây Nam, tam lang lại cảm thấy cảnh tượng
trong mơ cũng không phải là do ban ngày suy nghĩ ban đêm nằm mơ.
Bởi vì, hắn mơ hồ cảm thấy - nam tử kia chính là mình.
Nếu không, sao hắn lại biết vũ khí đáng sợ của nam tử này dùng là ‘súng’,
sao sẽ biết được áo choàng của nam tử kia mặc là ‘sát nghĩ ngõa’, làm sao sẽ
biết, có người đang gọi hắn là ‘A Dương’.

Chương 50
Giấc Mộng Hỗn Loạn

K

hông, không chỉ có người gọi hắn là A Dương, thậm chí tam lang cảm

thấy có người đang dùng ngôn ngữ man di gọi hắn là ‘La Hồng A Tát’ hay ‘La
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Hồng Xích Tư’ gì đó, suy nghĩ hỗn loạn trở nên càng rối rắm hơn, hắn không
thể không nhắm mắt lại im lặng suy nghĩ rất lâu.
Đợi Uyển Như ngủ, rốt cuộc Tiếu Dương mới sắp xếp lại chút manh mối, ở
trong mộng, hắn đã gọi ‘A Dương’ còn gọi ‘La Hồng A Tát Xích Tư’ nữa, ngụ
ý là: Sơn Dương hạnh phúc nhà La Hồng.
Cái sau mới là tên thật. Đến dòng họ cũng thay đổi sao?
Tiếu Dương yên lặng nhớ tới tên gọi “A Tát Xích Tư”, tỉ mỉ nhớ lại trong
đầu trang phục và dung mạo đặc biệt của nam tử kia, cùng với các loại từ ngữ
Man Tộc thỉnh thoảng xuất hiện trong đầu, sắc mặt dần dần bắt đầu phát xanh.
Chẳng lẽ nói, kiếp trước lão tử thuộc về chi nhánh Lô Lộc man trong Ô man
Tây Nam ư, cho nên kiếp này mới luôn tâm niệm muốn đi Mông Châu “áo gấm
về quê”?
Đau khổ dồn ép tam lang nắm chặt lấy khóa bạc đeo trên cổ mình, bất đắc dĩ
cắn răng, đồ vật này liên quan đến một bí mật động trời có liên quan mật thiết
đến hắn, dường như người trong nhà cũng hiểu biết rõ chân tướng, nhưng cố
tình không ai chịu nói cho hắn biết!
Đến Uyển Như dễ dàng cạy miệng nhất cũng cắn chặt hàm răng không nói
một chữ, cũng không có cách nào khác, chỉ có thể đợi. Dù sao, cách mười lăm
tháng bảy cũng chưa tới một tháng nữa, chờ đến khi đó là có thể biết được tất
cả.
Nghĩ tới ngày mai còn phải đi nhà Thôi Tương bái phỏng, không thể để mệt
mỏi mà tới cửa được, Tiếu Dương hít thở mấy hơi thật sâu, buông lỏng thân thể
ép buộc mình đi ngủ.
Vậy mà, khi hắn ngủ say giấc mộng kỳ quái kia lại tới.
Hắn nằm mơ thấy mình là một đứa trẻ bảy tám tuổi, phía trước đỉnh đầu để
chỏm tóc dài được gọi là “Thiên Bồ Tát” (kiểu như các chú tiểu), lọn tóc này là
chỗ cư trụ của linh hồn thần thánh, trưởng bối trong nhà bảo hắn bảo vệ “Thiên
Bồ Tát” cho tốt ngàn vạn lần không thể để người khác chạm vào.
Hắn nằm mơ thấy mình là một thiếu niên mười hai mười ba tuổi, thường
ngày ở trong học đường đọc sách, dùng bút đầu cứng kỳ quái viết chữ; ngày
nghỉ là đi theo phụ thân ở trong núi rừng săn thú, dùng ‘súng săn’ bắn chim.
Hắn nằm mơ thấy mình thành một vị thiếu niên mười bảy mười tám tuổi,
muốn đi ra núi lớn làm lính lại bị phụ thân mẫu thân trong nhà ngăn trở, thiếu
niên quật cường gạt người nhà cạo “Thiên Bồ Tát” sửa lại kiểu tóc trọc lóc đi
tham gia kiểm tra sức khỏe cho gọi lính nhập ngũ.
Hắn nằm mơ thấy phụ thân đánh mình bạt tai, mẫu thân tuyệt vọng khóc
rống, nói lúc mình xuất giá đã nằm mơ thấy con thoi bị trộm mất dục hồn, ‘Tất
Ma’ trong tộc dựng ‘giường Kim Ngân’ niệm kinh làm phép cử hành nghi thức
tìm dục hồn, mới khiến hắn thuận lợi trở về nhà.
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Hôm nay, thật vất vả mới có được đứa bé chính nó lại cạo đi “Thiên Bồ
Tát”!
Đứng xem cảnh trong mộng tam lang bĩu môi nói: hủy cũng hủy rồi cũng
không có biện pháp dài ra lại, không bằng để hắn thực hiện ước nguyện của
mình? Cũng cho ta xem cái gọi là tham gia quân ngũ là thế nào.
Sự tiến triển của tình hình quỹ tích quả nhiên phát triển như Tiếu Dương
mong đợi, dường như hắn đang xem thước ‘phim 3D’ sắc thái u ám, trong phim
nhân vật chính mặc trang phục man di thay một bộ trang phục cổ quái khác,
nhập ngũ, được huấn luyện, chịu khổ, chịu tội, sau đó ở trong mưa bom lửa đạn
từng bước phát triển.
Có lẽ là bởi vì duyên cớ thuở nhỏ đi theo phụ thân săn thú, kỹ thuật bắn của
‘A Dương’ cực kỳ tốt, cho dù là bia di động hay bia cố định đều bắn rất chuẩn,
dường như ‘súng’ trong tay là một bộ phận của hắn, dung nhập vào trong linh
hồn có thể sử dụng tùy tâm sở dục (theo ý mình), lại không thể tách rời.
Ngày nào đó, dưới ánh mặt trời ấm áp, một nam nhân mang vẻ mặt tươi cười
nặng nề vỗ lên vai ‘A Dương’, nói: “Tiểu tử, đã từng sử dụng ‘súng bắn tỉa’ ư?”
“A Dương, nên tỉnh dậy rồi, mặt trời cũng đã mọc rồi đấy.” Uyển Như nửa
nằm ở trên giường đẩy bả vai tam lang một cái, hắn ngủ ở hông ngoài nếu
không đứng lên mình cũng không đứng lên được.
Vừa kêu, vừa đầy một bụng hoài nghi - hôm nay không biết sao, rõ ràng phu
quân ngủ nướng, trong ngày thường hắn không dậy sớm luyện cung cũng luyện
bắn tên.
Tiếu Dương đột nhiên mở mắt ra, nhìn vẻ mặt thê tử có chút hoảng hốt, suy
nghĩ còn dừng lại ở trong mộng cảnh. Súng bắn tỉa, là loại gì? Nằm sấp bắn
người?
Nhất thời hắn nghĩ tới tài bắn cung đột nhiên rất chuẩn của mình, nhớ lại
“Thiên Bồ Tát” cùng với tế ti chiêu hồn trong mộng, tam lang giơ khóa bạc trên
cổ lên, rồi hỏi: “Như Nương, tác dụng của nó có phải liên quan đến hồn phách
hay không? Trấn hồn? Hoặc là, chiêu hồn?”
Câu hỏi đột ngột này làm cho Uyển Như ngây người, theo bản năng định gật
đầu, lại băn khoăn đến chuyện trấn hồn không thể để cho người bị hại biết được,
để tránh kinh hồn, chỉ đành phải cưỡng chép chế trụ phần cổ lại.
Nhưng cho dù trong miệng nàng chưa từng trả lời, nhưng ánh mắt kinh ngạc
của nàng cũng đã sớm tiết lộ thiên cơ rồi.
“Thôi, coi như ta không có hỏi.” Tam lang lấy lại bình tĩnh, cười một tiếng
trấn an Uyển Như, tức thì đứng dậy mặc quần áo cũng không đề cập tới vấn đề
kia nữa.
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Uyển Như khẽ mở miệng, cũng muốn hỏi có phải hắn mơ tới chuyện gì kỳ lạ
hay không, muốn vì chuyện khóa bạc giải thích đôi câu, sau đó suy nghĩ lại nên
cũng không nói gì.
Bởi vì sự tình liên quan trọng đại, nàng không dám lỗ mãng. Chỉ chính mình
âm thầm suy nghĩ, người có ba hồn bảy phách, hồn phách bất ổn thì có thể sống
yên ổn như tam lang ư? Rốt cuộc hắn đã xảy ra chuyện gì?
Trong tam hồn, Mệnh hồn và Thiên hồn là dương, Địa hồn là âm, Mệnh hồn
cư ngụ ở bào thai thì đời sau mới có sinh mạng, nếu Tiếu Dương thuần âm lại
mang khóa trấn hồn, đó có nghĩa là Thiên hồn của hắn cần “trấn” hoặc gọi trở
về nhỉ?
Hồn và phách gắn bó với nhau, nếu hồn có thiếu sót thì tất nhiên phách cũng
không đầy đủ, trong bảy phách thì phách Thiên Trùng, Linh Tuệ làm chủ tư
tưởng, trí khôn, Tước âm, tức là Thiên phách.
Nếu thật sự Thiên hồn xảy ra vấn đề thì nhất định sẽ ảnh hưởng Thiên phách,
điều này cũng có thể giải thích tại sao lúc Tiếu Dương ba tuổi vẫn còn nằm ở
trên giường không thể nói chuyện bình thường, nói không chừng hai phách làm
chủ hành động sức lực cũng xảy ra vấn đề, lúc này mới trước sáu tuổi không có
cách nào ổn định được?
Nói đến tài trí (tài năng và trí tuệ), Uyển Như thật sự không nhìn ra phu quân
mình có vấn đề gì, có thể nói là khôn khéo có thể làm cho người khác rùng
mình.
Nhưng dù sao cũng là đôi phu thê mới thành thân ngày đêm chung đụng,
vành tai và tóc mai chạm vào nhau. Thời gian dài, nàng cũng mơ hồ nhìn ra một
chút, về phương diện tâm trí dường như tam lang có chút đặc biệt.
Hắn cũng không hờ hững, gặp chuyện chỉ biết hiệu quả không so đo quá
trình.
Lúc bắt đầu, Uyển Như còn lầm tưởng bộ dạng thẳng thắn của Tiếu Dương
là một quân tử thẳng thắn vô tư, lúc tiễn phu xuất chinh thậm chí còn bởi vì hắn
vung cánh tay hô to tuyên thệ trước khi xuất quân mà cảm động không thôi.
Chung đụng đã lâu mới biết, vị Tiếu tam lang này thật ra thì từ trong xương
đã thiếu hụt này loại Hạo Nhiên Chi Khí phát ra từ đáy lòng, hơn nữa hắn xem
“bảo vệ quốc gia” thành một môn sự nghiệp tới kinh doanh, đầu tiên là bảo đảm
Tiếu gia trường thịnh không yếu, rồi sau đó mới có thể suy tính đuổi quân giặc
bảo vệ Đại Tề.
Sự yêu thích của hắn chính là quá trình giết địch và thu hoạch, không quan
tâm đến ý nghĩa giết địch.
Nghĩ đến đây, Uyển Như không khỏi có chút ngạc nhiên: nếu hồn phách của
tam lang thật sự có thiếu sót, nếu sau mười lăm tháng Bảy chiêu đủ tất cả hồn
phách, hắn sẽ biến thành bộ dạng gì?
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Chắc không kém hơn hiện tại đâu nhỉ?
Tiếu Dương hoàn toàn không biết thê tử đang oán thầm mình, sau khi ăn
sáng xong thì hỏi nàng có chuẩn bị đầy đủ quà tặng hay không, để buổi chiều
tới cửa Thôi gia bái phỏng trưởng bối.
“Đã sớm chuẩn bị tốt rồi, chàng xem không?” Uyển Như cho người lấy danh
mục quà tặng tới để Tiếu Dương xác nhận cuối cùng một chút.
Hắn xem qua loa, rồi chỉ vào một cái trong đó nói: “Bỏ Quy Tư Bồ Đào Tửu
này, thêm những vật khác. Cái này giữ lại có tác dụng khác.”
“Trong nhà còn gì nữa không.” Uyển Như có chút nghi ngờ, vật này hiếm
nhưng cũng không quý trọng, nàng cũng chỉ muốn lấy chút ít cho đại bá nếm
thử, để kéo quan hệ sau đó chuẩn bị cho việc lấy lại đồ cưới, lại không biết vì
sao tam lang lại đột nhiên hẹp hòi, không phải lúc hai bọn họ vui đùa cũng đã
uống qua rồi sao?
“Chỉ là đột nhiên ý thức được, đồ vật này có thể có tác dụng lớn, còn thừa lại
cũng giữ lại, đừng động đến.” Tiếu Dương giải thích như thế.
Lúc đang nói đó, trong đầu óc hắn lại xuất hiện ngôn ngữ cổ quái, khác với
trước kia, câu lần này câu lại là song ngữ Man, Hán.
‘Sở mộc lạp cửu di, nặc mộc chi kỷ dĩ; tòng mạ mộc ma phổ, mộc mạ chi trứ
phổ’, ‘Khu vực người Hán lấy trà kính, khu man di lấy rượu kính; một người trị
giá một con ngựa, một con ngựa trị giá một bình rượu’.
Tha thiết uống rượu Lô Lộc man? Ở trong giấc mộng của tam lang, bộ lạc
như vậy được gọi là ‘di’.
Trong mộng, có lúc thanh niên mặc phục sức bổn tộc, lúc lại ăn mặc loại
trang phục chưa từng thấy trước đây, thậm chí dùng vũ khí đáng sợ với năng
lượng sát thương vô cùng cường đại.
Nếu người nọ là phân thân của ta, đó nhất định là sinh hoạt ở một đất nước
cường đại khác...
Sau khi ngủ trưa, tam lang cưỡng chế ngổn ngang trong đầu, nâng tinh thần
cùng với Uyển Như ngồi ở trong xe, đi tới đại trạch nhà mẹ đẻ chân chính của
nàng.
Thậm chí hắn có chút bội phục sự bình tĩnh lúc này của mình, lại có thể phân
tích sắp xếp lại mớ bòng bong trong đầu, đổi thành người bình thường đã sớm
rối loạn, sụp đổ rồi?
Trong lúc đang suy nghĩ, xe ngựa khoan thai chạy về phía cửa hông Thôi
phủ.
Tiếu Dương không khỏi nhướng mày, tân tế (con rể/cháu rể mới) lần đầu
mang theo nàng dâu về nhà mẹ đẻ, hẳn là phải mở cửa giữa nghênh đón để cho
nương tử xuất giá vinh quang lại mặt, mặc dù đã làm lễ lại mặt ở vùng biên
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cương rồi, nhưng Thôi phủ ở kinh thành cũng lần đầu trở lại, đi cửa giữa cũng
rất vẻ vang.
Cửa hông, chào cũng không chào trực tiếp đi cửa hông, đây là không để
Uyển Như ở trong mắt, còn cố ý không xem mặt mũi Tiếu gia?
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