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Nhị Gia Nhà Ta

Giới thiệu
– ngươi nói trên đời này thứ gì là đáng quý nhất?– núi vàng núi bạc. – không đúng. – vậy đó là gì?–
Đọc và tải ebook truyện tại: http://truyenclub.com/nhi-gia-nha-ta

1. Chương 1
Nhị gia nhà ta là một hoàn khố [1], toàn bộ thành Hàng Châu đều biết điều này.
[1]: kẻ áo quần lụa là, chỉ biết ăn chơi phá phách.
Dương gia mở cửa hàng tơ lụa lớn nhất nước, giàu nức một phương, trong phủ có hai công tử. Đại gia
Dương Nhất Phương, khi nhắc tới ai cũng giơ thẳng ngón cái[2]. Đó là thần đồng giỏi nhất của thành Hàng
Châu, học giỏi, thi đỗ tiến sĩ, hơn nữa Dương Nhất Phương tướng mạo thanh tú, mặt mày tuấn lãng, cho
nên khi lão gia ra cửa xã giao hay làm gì cũng đều thích dẫn theo hắn.
[2]: hành động biểu đạt ý khen ngợi, tán thưởng.
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Lúc rảnh hắn thường vẽ tranh, ngâm thơ, ở trong ngôi nhà buôn đầy hơi tiền như vậy quả thực chính là
một cành mai mùa xuân, vô cùng cao quý.
Mà Nhị gia Dương Nhất Kỳ, nhắc tới cũng là một nhân vật – dù sao thì kẻ mà làm cho người khác nghe
xong tên liền nhíu mày cũng không nhiều lắm.
Nhị gia nhỏ hơn Đại gia một tuổi, nhưng đầu óc nhân phẩm lại kém không phải chỉ một tẹo mà thôi.
Người ta thường nói ba tuổi đã thấy già, lúc Nhị gia ba tuổi, Dương phủ mở tiệc tất niên, bàn tiệc náo nhiệt
cả con phố dài, mời gánh hát nổi tiếng nhất kinh thành đến phủ diễn hí khúc. Lúc đó, đào kép đang diễn
dang dở trên đài liền hét to một tiếng, mọi người nhìn lên, thì phát hiện một người chui ra dưới váy nàng –
không sai, đó chính là Nhị gia của chúng ta.
Thế là ngày đó, gần như người toàn thành đều biết, Dương gia Nhị công tử mới ba tuổi đã biết chui vào váy
đào kép để sờ đùi người ta.
Thể diện già nua của lão gia và phu nhân đều mất hết, thiếu chút nữa là tắt thở đi luôn.
Sau đó, lão gia mời đến bốn năm tiên sinh dạy học, nghiêm khắc từ ái đều đủ cả, tất cả đều vô dụng, Nhị
gia không cần tốn nhiều sức liền khiến bọn họ tức giận bỏ đi hết.
Cũng may Đại gia cũng không chịu thua kém, dần dần lão gia và phu nhân không thèm quản Nhị gia nữa,
mỗi tháng phát ít bạc, để hắn thích làm gì thì làm, còn bọn họ thì chú tâm vào việc giáo dục Đại gia.
À đúng rồi, còn chưa giới thiệu ta là ai.
Đã gọi Dương Nhất Kỳ là ‘Nhị gia chúng ta’, thì dĩ nhiên ta là người của Dương phủ.
Không sai, ta là nha hoàn của Nhị gia, lúc tám tuổi ta bị bán vào Dương phủ, đầu tiên là làm việc vặt ở
phòng bếp, sau đó bị điều đến giúp việc trong viện của Nhị gia.
Ta là bị phu nhân tự mình điều sang – nếu như ngươi cho rằng ta vì xinh đẹp mà bị điều sang làm nha hoàn
thông phòng, thì mười phần sai rồi.
Ngược lại, ta bị chuyển sang đây là bởi vì dung mạo xấu xí.
Thật ra, cá nhân ta cho rằng mình không tính là quá xấu, chỉ là vóc dáng hơi thấp một chút, mặt hơi tròn,
mắt hơi nhỏ, cánh tay hơi thô chút, trừ những điểm đó ra, thì ta là một cô nương tốt.
Nhưng vừa mới vào viện của Nhị gia, ta liền biết mình sai rồi.
Cái tướng mạo như ta đây ở viện Nhị gia căn bản không thể gọi là người được, gọi là khỉ thì có lí hơn – hơn
nữa còn là một con khỉ hoang tầm thường ở trong núi.
Về sau có người nói với ta, vốn dĩ ta được điều sang, là bởi vì Nhị gia đã ngủ với tất cả nữ nhân ở trong
viện. Bọn nha hoàn lục đục với nhau, không ai chịu làm việc cả.
Ngày đầu tiên ta đến, liền đi thỉnh an Nhị gia, lúc ấy Nhị gia đang uống trà, sau khi thấy ta biểu tình liền
trở nên muốn bao nhiêu dữ tợn thì có bấy nhiêu dữ tợn, phất tay một cái để ta đi làm việc của mình.
Ta tự nhủ, đâu có đến nỗi như vậy chứ.
Nhưng mà, đó cũng là lần đầu tiên ta nhìn thấy Nhị gia.
Ta nghĩ, cũng không thể trách những nha hoàn ấy đều muốn trèo lên Nhị gia, Nhị gia xác thực rất dễ nhìn,
lúc trước ta đã nhìn thấy Đại gia, mặc dù Đại gia cũng không tồi, nhưng so với Nhị gia vẫn thiếu chút ý vị.
Tuy rằng Đại gia đọc nhiều sách, lại được nhiều người thích, nhưng lại luôn luôn cho ta cảm giác có chút
khô khan. Nhị gia lại khác, toàn bộ thành Hàng Châu này, ai cũng biết Nhị gia giỏi nhất là trêu đùa, đôi
mắt lấp lánh như ánh sao muộn, bình thường hay mặc xiêm y thoải mái, vạt áo mở rộng, cầm quạt phe
phẩy đi bộ trên con đường bên cạnh Tây Hồ, mọi cô nương trên đường sẽ nhìn về phía hắn.
Dương phủ rất lớn, viện của Đại gia và viện của Nhị gia cách nhau rất xa, thế nhưng người trong phủ đều
biết, người hai viện này đều nhìn nhau không thuận mắt. Hạ nhân Nhị gia chê hạ nhân Đại gia vóc người
khó coi, hạ nhân Đại gia khinh hạ nhân Nhị gia thiếu dạy dỗ.
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Mà ta lại hạ thấp mặt bằng tổng thể viện Nhị gia, cho nên cuộc sống ở trong viện cũng không được dễ chịu
lắm.
Việc nặng nhọc dơ bẩn gì cũng đến tay ta, điều này không có gì để nói, vấn đề là những loại tội danh trên
trời rơi xuống ta cũng phải gánh vác lấy.
Ví dụ như, nha hoàn Xuân Tuyết mà Nhị gia mới thu gần đây, lúc ngắm hoa ở trong vườn không cẩn thận
giẫm phải chân Lục Liễu được sủng ái lúc trước. Chỉ vì chút chuyện như thế, hai cô nương lại đánh nhau
trong vườn, khi đó ta đang quét rác, trong lúc rãnh rỗi, đã đứng đó hóng chuyện.
Sau đó Nhị gia tới, hai cô nương đang đánh nhau như mãnh hổ liền lập tức trở nên dịu ngoan như dê, một
trái một phải dán vào người Nhị gia, ngươi một câu ta một câu khóc lóc kể lể.
Nhị gia hai bên đều ôm lấy, dỗ dỗ bên này, lại dỗ dỗ bên kia.
Hai cô nương lại nhất định phải tranh hơn thua, đều nói mình bị đánh nhiều hơn một cái, muốn Nhị gia làm
chủ. Nhị gia người nào cũng luyến tiếc không muốn đánh, nhìn quanh một vòng, vừa lúc nhìn tới chỗ ta.
Vào lúc đôi mắt như nước thu nhìn thấy ta, trong lòng ta liền lộp bộp, lập tức nảy sinh dự cảm không tốt.
Kết quả dự cảm trở thành sự thật, Nhị gia nhẹ nhàng nâng bước tiến tới, đi tới trước mặt ta, cho ta một
cái tát.
Cái tát đó nói nhẹ cũng không nhẹ, nếu hỏi có nặng hay không, nếu thật có thể hình dung được, thì có lẽ
Dương Nhị gia nguyện ý dùng sức mạnh nhất ở trên người Hầu Tử nha hoàn là ta đây.
Ta là một con khỉ thức thời, cho nên trong nháy mắt khi ăn cái tát kia, ta liền lập tức quỳ xuống nhận lỗi.
Sau đó Dương Nhị gia dùng giọng nói lười nhác chỉ có riêng ở mình nói với hai cô nương kia: “Bấy nhiêu là
được rồi.”
Chuyện này kết thúc tại đây.
Mãi cho đến hôm nay, ta vẫn không rõ rốt cuộc tại sao Nhị gia lại phiến ta một cái tát đó.
Có lẽ là để uy hiếp, có lẽ là để trấn an, cũng có thể là do Nhị gia thấy ta không vừa mắt, cho nên mới làm
như vậy.
Có điều, đó là lần đầu tiên Nhị gia chạm vào ta.
Ta thường nghe thấy bọn nha hoàn thông phòng huyên thuyên với nhau, nói Nhị gia có bao nhiêu lợi hại,
nhất là vào lúc làm những chuyện đó, quả thực thoải mái ngất trời. Cái đêm sau khi bị ăn cái tát kia, ta có
chút ngoài ý muốn nghĩ, lần này xác thực là thoải mái ngất trời.
Sau đó có một ngày, phu nhân đại giá quang lâm, kêu Nhị gia tới nói chuyện nguyên một đêm.
Bọn nha hoàn tụ tập một chỗ đau xuân buồn thu. Ta hiếu kỳ, liền qua hỏi. Bình thường các nàng sẽ không
thèm nói với ta, nhưng xem ra lần này thật sự rất thương tâm, ngay cả việc khinh bỉ ta cũng lười làm, liền
kể rõ đầu đuôi câu chuyện.
Vừa nghe ta đã hiểu được.
Thì ra phu nhân muốn tìm vợ cho Nhị gia.
Khi đó Đại gia thành thân đã hơn ba năm, con trai cũng đã có một đứa, Nhị gia vì còn mải chơi, cho nên
cũng không thèm để ý đến đại sự của mình. Mấy năm nay lão gia đã dần giao công việc làm ăn của mình
cho Đại gia quản lý, khi mọi chuyện gần xong xuôi, mới nhớ đến việc hôn nhân của Nhị gia.
Nhị gia mặc dù ăn chơi trác táng, ham chơi lại háo sắc, thanh danh rất thối. Nhưng thế lực Dương phủ lớn,
bạc xài không hết, cho nên vẫn có rất nhiều người tới cửa cầu thân.
Phu nhân hỏi ý kiến Nhị gia, Nhị gia cũng không nói gì thêm, chỉ bảo phu nhân cứ chọn người đẹp vào.
Phu nhân chỉ tiếc sắt không rèn thành thép, thở dài rời đi.
Sau đó, lão gia và phu nhân chọn cho Nhị gia con gái một nhà buôn trà.
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Nhà buôn trà này cũng không vừa, rất có tiếng ở thành Hàng Châu. Con gái bọn họ năm nay vừa mới mười
sáu, đang tuổi hoa.
Hai nhà sắp xếp gặp mặt nhau một lần, ngày đó Nhị gia dậy trễ, không thèm sửa soạn, cứ vậy mà đi ra.
Kết quả tiểu cô nương kia mới thoáng nhìn thấy đã bị khí chất lỗi lạc của Nhị gia hấp dẫn, vốn cha mẹ đối
phương còn có chút chần chừ, nhưng vừa nghĩ đến Dương gia nhà lớn nghiệp rộng, cũng dư sức dưỡng một
gã nhị thế tổ[3], thế nên cũng nhận lời.
[3] nhị thế tổ: chỉ con cháu gia đình giàu có, chỉ biết ăn chơi phung phí tiền cha mẹ mà không biết lo lắng
cho sự nghiệp.
Thế là phu nhân bắt đầu thanh lý các tiểu nha hoàn trong viện Nhị gia.
Nửa tháng đó, trong viện suốt ngày đều vang lên tiếng quỷ khóc sói gào, khiến ta mất ngủ mấy ngày liên
tiếp, mặt càng gầy giống như khỉ.
Nhưng mà, ít nhiều cũng nhờ cái mặt khỉ này, trong thời gian quét sạch nội viện, phu nhân căn bản sẽ không
nhìn tới ta, vì thế ta an an ổn ổn ở lại trong viện Nhị gia.
Trừ ta ra, trong viện Nhị gia còn có một lão bộc hơn năm mươi tuổi, ngoại trừ hai người chúng ta, trong
viện ngay cả một con chuột cái cũng không có. Sai vặt, hộ viện, quản gia, thuần một màu nam nhân.
Lần này Nhị gia hết sức bất mãn.
Ai cũng biết, tính tình của Nhị gia rất khó chơi, lúc có nữ nhân dỗ dành thì không sao, lúc mà không có nữ
nhân, đó quả thực là một con chó hoang đã mất dây cương – à không, ý ta chính là ngựa hoang.
Lão bộc Phùng bà hơn năm mươi tuổi tai bị lãng, thế nên chỉ còn lại ta suốt ngày bị Nhị gia dằn vặt.
Ta ở viện Nhị gia hơn hai năm, còn không bằng hai tháng tiếp xúc với Nhị gia đó. Dù cho hắn chơi chim
trong viện, chơi chán xong cũng sẽ đạp ta hai phát.
Ta dám phản kháng sao, đương nhiên là không dám.
Thế là suốt ngày ta bị Nhị gia lấy ra trút giận, trong lòng thầm mong mau qua năm mới.
Vì sao ta lại trông mong mau qua năm mới, bởi vì hôn kỳ của Nhị gia là ngay lúc cuối năm.
Qua năm mới, nữ chủ nhân của viện tới rồi, Nhị gia sẽ không còn sức đi đạp ta nữa.
Ngay lúc ta tính ngày trôi qua, Nhị gia lại xảy ra chuyện.
Mà nói chính xác hơn, không phải Nhị gia xảy ra chuyện, mà là Dương gia xảy ra chuyện.
Lần đó lão gia vì chuyện làm ăn mà định đi một chuyến đến Giang Tô, đúng lúc Nhị gia ở nhà nhịn không
nổi, đang muốn trốn đi kỹ viện thì bị bắt trở lại, lão gia nóng giận quá liền lôi Nhị gia đi cùng.
Nhưng vừa mới đi, đã xảy ra chuyện.
Cụ thể là chuyện gì, loại tiểu nha hoàn như ta này không thể nào biết hết được, ngày đó như thường lệ ta
đang giặt quần áo, liền nghe thấy ngoài viện đầy tiếng kêu la thất thanh. Ta đang cảm thấy kỳ quái, liền
nhìn thấy một đám quan binh vọt vào, lật tới lật lui trong phòng, hành động của bọn họ rất thô lỗ, rất
nhiều bảo bối của Nhị gia đều bị đập vỡ.
Đêm hôm đó, quan binh đi rồi, ta thấy nội quyến trong phủ ôm nhau khóc lóc.
Tiếng khóc kia thê thảm vô cùng, kéo dài cả một đêm.
Ta không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, ta chỉ biết là từ ngày đó trở đi, Dương phủ đã không còn nữa.
Tòa nhà lớn bị niêm phong, một đám người chúng ta đều chuyển đến tiểu viện mà lão gia đã mua trước đó
ở ngoại ô. Phu nhân triệu tập người làm lại, phát ỗi người ít bạc, bảo chúng ta rời đi.
Đó là lần đầu tiên ta nhìn thấy phu nhân mặc đồ như bần dân chúng ta, nhưng mà phu nhân chính là phu
nhân, mặc cái gì thì bà cũng rất đẹp.
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Lúc nhận bạc, ma xui quỷ khiến ta đã hỏi ra một câu –
“Phu nhân, Nhị gia chúng ta đâu rồi?”
Phu nhân nghe thấy lời ta hỏi, hai mắt đỏ hoe, che miệng khóc thành tiếng.

2. Chương 2
Ta không đi, ta cũng không biết rốt cuộc tại sao mình còn không đi.
Có lẽ là bởi vì ngày đó khi ta hỏi về Nhị gia, phu nhân đã rơi nước mắt.
Sau đó, toàn bộ người trong viện đều đi sạch sẽ, không chỉ hạ nhân, ngay cả gia quyến cũng đều trở về nhà
cũ để nương nhờ thân thích, phu nhân cũng mang theo các vị tiểu thư rời đi, trước khi đi còn nói với ta,
bảo ta hãy trông nom viện cẩn thận, mấy ngày nữa có lẽ Nhị gia sẽ trở về.
Nhưng mà Đại gia lại không đi.
Hắn nói Dương gia mà lão gia để lại không thể cứ như vậy mà sụp đổ, hắn nói phu nhân cứ trở về nhà mẹ
đẻ trước, sau này sẽ đón bà ấy trở về.
Cá nhân ta cảm thấy, những lời này chỉ thuần túy là để làm phu nhân vui mà thôi.
Hạ nhân trong viện chỉ còn lại ba người, ta, Phùng bà, còn có một người làm trong viện Đại gia, ngay cả
thê tử của Đại gia cũng đi rồi.
Người làm kia gọi là Nguyên Sinh, có một ngày khi đang làm việc hắn hỏi ta vì sao ở lại, ta không đáp,
ngược lại hỏi hắn vì sao. Hắn nói Đại gia có ân với hắn, hắn không thể vong ân phụ nghĩa, sau đó hắn lại
hỏi ta, có phải là vì Nhị gia có ân với ta, cho nên ta mới ở lại không.
Lúc đó ta liền cười ha hả.
Đừng nói là có ân, Dương Nhị gia với ta, không có thù đã là may lắm rồi.
Nhưng ta không có nói như vậy, bởi nói xong còn phải tốn công sức giải thích. Ta liền nói phải, Nhị gia có
ân tựa trời biển với ta, cho nên ta cũng không thể vong ân phụ nghĩa.
Nguyên Sinh nghe ta nói như vậy, kéo ta qua một bên, nhỏ giọng nói:
“Ngươi cũng là một người hầu trung thành, Nhị gia liền phiền ngươi chăm sóc vậy.”
Ta sửng sốt, trong lòng cảm thấy lời này chẳng giống nói đùa chút nào, bèn hỏi hắn: “Sao vậy?”
Sắc mặt Nguyên Sinh không được tốt lắm, nói với ta: “Không phải thương đội đã xảy ra chuyện sao, ta
nghe nói không chỉ bỏ lỡ mối làm ăn, còn đụng phải kẻ thù.”
Ta hỏi hắn: “Kẻ thù gì?”
“Ai biết được.” Nguyên Sinh nói, “Làm ăn buôn bán, còn thiếu kẻ thù sao, thấy Dương gia thất thế, đang
trên đường trở về liền ra tay cướp. Lão gia cũng không có cơ hội thụ thẩm, liền ra đi, ôi…”
Ngươi đừng có thở dài nữa, ta lại hỏi hắn, “Vậy Nhị gia chúng ta đâu?”
Nguyên Sinh nói: “Nhị gia được cứu một mạng, nhưng…”
Ta thật muốn cho hắn một cái tát.
“Rốt cuộc làm sao vậy?”
Nguyên Sinh nói: “Nghe nói, thân thể hình như bị tàn phế rồi.”
Câu kia khiến ta cả ngày mơ mơ màng màng.
Nguyên Sinh nói chân Nhị gia bị thương rất nặng, không thể động đậy được, hiện tại đã đỡ hơn một chút,
đang trên đường trở về Hàng Châu. Ta thử tính, bị thương rất nặng là có bao nhiêu nặng? Gãy? Què?
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Ngay lúc đó ta căn bản không lo lắng gì nhiều, ta chỉ nghĩ, nếu như chân bị thương, nằm trên giường dưỡng
thương một thời gian, bằng vào tính khí Nhị gia, không biết ăn bao nhiêu cái đạp nữa.
Cho nên ta nóng lòng chờ Nhị gia dưỡng thương sớm tốt một chút.
Sự thật chứng minh, ta đã quá ngây thơ rồi.
Ngày Nhị gia trở về, ta ra mở cửa.
Nói thật, ta không nhận ra được.
Một chiếc xe bò dừng trước cửa, đánh xe là một cụ ông, nhìn khoảng hơn năm mươi, ăn mặc rách rưới. Ta
tưởng ông ấy đến xin cơm, liền nói: “Ông à ông đi chỗ khác đi, chỗ chúng cháu cũng sắp đói tới nơi rồi.”
Ông cụ khoát khoát tay, chỉ chỉ phía sau, giọng nói đặc sệt khẩu âm vùng khác, nói với ta: “Có người dặn
ta đưa người này về, sau đó nhận hai lượng bạc.”
Ta nhìn ra phía sau ông ấy, trên xe bò trải rơm rạ, loáng thoáng có bóng dáng quần áo. Ta đi tới, nói: “Cái
này là gì, ai bảo ông tới ạ?” Ta còn tưởng rằng là ông ấy bán hàng, định bảo ông ấy đi, kết quả lại nhìn
thấy có người nằm trên xe.
Ta nhìn đến có nửa nén hương, mới do dự mở miệng.
“… Nhị Nhị Nhị, Nhị gia?”
Ta không biết Nhị gia có tỉnh hay không, vì hắn mở mắt, nhưng lại không nhúc nhích, cũng không thèm
chớp mắt, nhìn rất đáng sợ. Tóc hắn rối bời, gầy như que tăm, trên người đắp một lớp chăn rơm rất dày.
Ta thấy hắn không để ý đến mình, do dự định dìu hắn, kết quả ông cụ kia lại bồi cho ta một câu, “Tiểu nha
đầu chậm chút! Đừng làm chết hắn.”
Ta liền lập tức không vui, một người sống sờ sờ đấy, sao lại làm chết được chứ.
Chờ đến khi ta xốc chăn rơm trên người Nhị gia, ta liền hiểu ý của ông ấy.
Ta ổn định tâm tình, sau đó vào viện kêu Nguyên Sinh ra giúp đỡ.
Nhị gia được khiêng từ xe bò về phòng, dọc đường đi không hề có biểu tình gì, nếu ai không rõ còn tưởng
là người giả.
Người làm việc chủ yếu là Nguyên Sinh, ta chỉ đứng cạnh giúp đỡ, đưa Nhị gia vào trong phòng, sau đó
Nguyên Sinh lấy bạc đưa ông cụ.
Đợi đến tối, Đại gia trở về, thấy Nhị gia nằm trong phòng, thoáng chút nước mắt đã chảy ra. Hắn nhào tới
cạnh giường Nhị gia, kêu to: “Đệ đệ của ta, đệ đệ…”
Kỳ thật ta rất muốn nhắc nhở hắn một chút, có phải trước tiên nên mời một đại phu hay không. Nhưng
nhìn Đại gia khóc thật sự quá thảm, ta không mở miệng được.
So với Đại gia, Nhị gia chúng ta lại trấn định hơn, hắn mở to mắt nhìn trời, đừng nói là nói chuyện, ngay
cả biểu cảm cũng không hề có.
Ta chờ ở cửa phòng, thuận tiện nhìn Nhị gia qua khe hở.
Đó có còn là Nhị gia chúng ta sao.
Rốt cuộc ta đã hiểu rõ biểu tình trầm trọng của Nguyên Sinh ngày đó có nghĩa là gì. Trước khi ta còn cảm
thấy Nhị gia có thể khôi phục như cũ, bây giờ nhìn thấy thân thể Nhị gia như vậy, ta cảm thấy mình thật
sự là quá ngây thơ.
Nhị gia tàn phế, hơn nữa tàn phế rất nghiêm trọng.
Ta nói như thế, là bởi vì hiện tại Nhị gia chỉ còn một nửa.
Hai đùi hắn đã bị mất, trong đó bên trái đỡ hơn bên phải một chút, còn lại nửa cái đùi, mà bên phải thì
ngay cả gốc đùi cũng không còn.
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Bình thường ta phải ngửa đầu nhìn Nhị gia, bây giờ có lẽ hắn chỉ ngang ngực ta mà thôi.
Sau đó, cuối cùng Đại gia cũng nhớ tới việc tìm đại phu cho Nhị gia. Hiện tại Dương gia sa sút, không thể
mời được đại phu lớn nào, chỉ có một lang trung giang hồ đến đây, xốc chăn Nhị gia lên nhìn mấy lần.
Để thuận tiện cho việc chăm sóc, hạ thân Nhị gia cũng không mặc đồ. Lang trung nhìn một hồi, nói với Đại
gia, mạng đã được nhặt trở về, cố gắng dưỡng đi.
Đại gia tiễn lang trung, về phòng cùng nói chuyện với Nhị gia, nhưng Nhị gia lại không để ý đến.
Qua mấy ngày, không đợi được đến khi cạy được miệng Nhị gia, Đại gia lại phải đi ra ngoài làm ăn, trước
khi đi nói với ta, chăm sóc tốt cho Nhị gia. Hai tháng sau hắn sẽ trở về.
Đại gia mang cả Nguyên Sinh cùng đi, cho nên trong viện chỉ còn lại Nhị gia và ta.
A, còn có cả Phùng bà nữa.
Ngươi xem xem, bà ấy cả ngày chẳng nói năng, ngay cả ta cũng suýt quên mất.
Nghe lời dặn của Đại gia – mà thật ra nếu hắn không dặn, ta cũng hầu hạ Nhị gia, ai bảo ta vốn là nha
hoàn chứ.
Mấy ngày hôm trước là Nguyên Sinh hầu hạ, đây là ngày đầu tiên ta vào phòng, ngửi thấy mùi ở trong
phòng, quả thực là mốc meo. Ta mở cửa sổ, thuận miệng giải thích với Nhị gia ở trên giường: “Thông gió.”
Đương nhiên Nhị gia sẽ không để ý đến ta.
Sau đó ta đút cơm cho Nhị gia, hắn hệt như người gỗ, miệng há ra ngậm lại, mắt không biết nhìn gì.
Mãi cho đến buổi tối, ta mang thuốc vào phòng, nói với Nhị gia: “Nhị gia, nô tỳ thay thuốc cho ngài.” Lúc
này hắn mới có chút phản ứng.
Ánh mắt Nhị gia giật giật, nhìn về phía ta.
Ta bước tới, định xốc chăn Nhị gia lên, động tác còn chưa xong, Nhị gia liền trầm thấp nói một câu:
“Cút.”
Kỳ thực ta đã sớm liệu được những lời này.
Làm một người hầu trung thành như lời Nguyên Sinh, đương nhiên ta không thể cút. Ta sụp mi mắt nói
với Nhị gia: “Nhị gia, vết thương cần được thay thuốc, có thể hơi đau, ngài cố nhịn chút.”
Sau đó ta xốc chăn lên, liền ngửi thấy một mùi thịt thối ở bên trong.
Gã Nguyên Sinh kia căn bản không biết chăm sóc người mà.
Ta cầm thuốc, cố sức nhẹ nhàng rịn vào vết thương của Nhị gia. Trong nháy mắt khi nước thuốc rơi lên, ta
nhìn thấy chân Nhị gia run lên. Sau đó ta liền bị một sức lực lớn ném sang một bên.
Người ngã, thuốc cũng đổ.
Cánh tay Nhị gia vẫn còn rất dài.
Ta ngẩng đầu, thấy Nhị gia tóc rối tung, mắt như dã thú, nhìn ta chằm chằm.
“Ta bảo ngươi cút.”
Ta cút không – đương nhiên là không.
Tính tình bạo lực của Nhị gia ta thập phần rõ ràng, nói như thế nào thì ta làm bao cát trút giận trong viện
hắn cũng đã mấy năm. Ta rất muốn nói với hắn bây giờ ngài đẩy như vậy không đau chút nào, năm đó ngài
đá ta còn ác hơn thế này rất nhiều.
Sau đó ta bỗng nhiên nhớ ra, bây giờ ta không sợ Nhị gia, là bởi vì hắn không thể đá ta được nữa.
Ta vừa thầm nghĩ, vừa đi chuẩn bị lại thuốc, lại bước tới giường Nhị gia lần nữa.
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Ngã một lần sẽ khôn hơn, lần này ta học thông minh, đứng cuối giường bôi thuốc. Cho dù cánh tay Nhị gia
có dài thêm một đoạn, chỉ cần còn nằm, liền tuyệt đối không thể với tới được.
Ta thật sự rất cơ trí mà.
Ta ở đầu này vui vẻ, đầu kia Nhị gia tức giận đến run người. Hai tay hắn để tại bên người, nhìn tư thế như
là muốn ngồi dậy để thu thập ta vậy.
Nhưng mà ta hoàn toàn không sợ. Bởi vì hiện tại hắn quá suy yếu, hơn nữa vết thương đứt hai đùi vẫn chưa
khép lại, đen đen hồng hồng, nhìn thôi đã đau muốn chết, nếu như ngồi dậy, đụng đến vết thương, như thế
chẳng khác nào là chết.
Cho nên ta an tâm bôi thuốc.
Lại nói, lúc bôi thuốc ta còn có chút xấu hổ.
Dù sao thì Nhị gia cũng không mặc gì, mặc dù ta vẫn thường bị người trong viện gọi là Hầu Tử, nhưng dù
sao vẫn là một con khỉ hoa cúc[4] chưa xuất giá, nhìn thấy thân thể trần truồng của Nhị gia, bây giờ nhớ
lại vẫn có chút khẩn trương.
[4] hoa cúc: nguyên văn là hoàng hoa, hoàng hoa khuê nữ: cô gái chương lấy chồng, tương tự, con khỉ hoàng
hoa/hoa cúc, ý nữ chính là nàng là con khỉ chưa xuất giá í.
Chỗ đó của Nhị gia…
Ta chỉ có thể nói là rất đồ sộ.
Chẳng qua so với trước kia, hiện tại chân Nhị gia lại càng đồ sộ. Ta bôi thuốc hết sức chuyên chú, mỗi lần
đụng tới mỗi chỗ khác nhau, Nhị gia liền run lên, sau đó khi thuốc đã được bôi nhiều hơn, toàn bộ mông
Nhị gia cũng bắt đầu run, vừa run rẩy vừa kêu to, ngữ khí đứt đoạn.
Ta cả gan ngẩng đầu liếc mắt nhìn, sắc mặt Nhị gia trắng bệch, gương mặt dữ tợn, nổi gân xanh, khuôn
mặt ướt sũng mồ hôi lạnh.
Ta đoán có lẽ hiện giờ hắn đau đến nỗi sức để mắng ta cũng không có.
Thay thuốc rồi, ta xuống bếp làm cơm. Sau đó bưng vào trong phòng.
Nhị gia vẫn như con cá chết, mở to mắt nằm trên giường.
Ta múc một thìa cháo, đưa đến bên miệng Nhị gia.
Nhị gia hất một cái bay đi.
May mắn ta còn giữ được cái bát, mặc dù hơi nóng, nhưng mà cháo không bị đổ là được rồi.
“Nhị gia, người ăn một chút đi.”
Nhị gia: “Cút.”
Ta không biết phải làm sao nữa.
Nếu như đặt vào tình huống trước kia, Nhị gia kêu một câu cút, như vậy ta sẽ nhấc mông cút càng xa càng
tốt. Thế nhưng hiện tại… Hiện tại ta cút thì Nhị gia làm sao bây giờ. Nhưng ta không tìm ra được cách nào
tốt cả. Bôi thuốc có thể dùng sức mạnh, nhưng chẳng lẽ ăn cơm cũng phải như thế sao.
Chờ một chút… Dùng sức mạnh?
Không sai, chính là dùng sức mạnh
Ta để cháo qua một bên, trừng hai mắt chờ nó nguội đi. Như vậy ép ăn cũng sẽ không bị bỏng.
Một lát sau, ta thử một chút, cảm thấy gần được rồi. Bèn cầm bát bưng tới.
Có lẽ cho tới bây giờ Nhị gia cũng chưa từng nếm thử cảm giác bị một con khỉ nhìn từ trên cao xuống, ánh
mắt vô cùng dữ tợn, ta nói một câu – Nhị gia, đắc tội.
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Sau đó, ta thật sự đắc tội hắn.

3. Chương 3
Từ ngày đó trở đi, ta đã tìm được phương pháp để bôi thuốc và đút cơm cho Nhị gia.
Thật đáng mừng.
Sau đó Nhị gia cũng không mắng ta nữa, trực tiếp xem như ta không tồn tại, mỗi ngày một tư thế, mở to
mắt nhìn trời, ăn uống bài tiết toàn bộ đều làm ở trên giường.
Nói đến việc ăn uống bài tiết này, hai chữ trước là ta chịu tội, hai chữ sau là Nhị gia chịu tội.
Hắn không xuống giường được, cho nên cách một khoảng thời gian ta phải vào hầu hạ hắn một lần.
Tiểu tiện còn chưa tính, Nhị gia vẫn còn giữ chức cá chết mà làm, ta chỉ cần cầm bô tiểu nhắm ngay phía
dưới là được. Đại tiện thì tốn sức hơn. Phải đỡ Nhị gia ngồi dậy mới được.
Nói là ngồi, thật ra chính là nhấc mông lên, sau đó đặt chậu xuống dưới mông.
Bởi vì đùi phải Nhị gia chỉ còn có gốc, mông động chỉ một chút, thì sẽ chạm vào vết thương. Lại nói cái
chuyện bài tiết này, như thế nào thì cũng phải dùng sức có đúng hay không, mà vừa dùng sức, thì hai bên
đều đau.
Mỗi lần Nhị gia đi đại, đều run rẩy lập cập, c*t đái mồ hôi lạnh cộng thêm nước mắt. Bầu không khí trong
phòng muốn bao nhiêu thảm thì có bấy nhiêu thảm.
Nhưng những ngày như vậy cũng dần trôi qua.
Một tháng sau, vết thương của Nhị gia dần dần chuyển biến tốt.
Đại gia và Nguyên Sinh còn chưa trở về, nhưng trong nhà đã không thể chống đỡ được nữa. Ta ngồi chồm
hổm trong sân nghĩ ngợi, nếu như không kiếm được bạc, có lẽ bốn năm ngày sau Nhị gia ngay cả cháo loãng
cũng không được húp nữa.
Thế là ta quyết định làm ít đồ đem bán.
Mà bán cái gì đây.
Suy nghĩ một hồi, ta quyết định bán đồ thủ công. Đừng thấy bộ dạng ta giống khỉ mà khinh, thật ra ta lại
có một đôi tay rất khéo léo đấy.
Ban ngày ta hầu hạ Nhị gia xong, liền chạy ra ngoại ô hái một giỏ hoa cỏ, sau đó trở về viện tết lại, tết
thành vòng hoa, vòng cổ, vòng tay. Hiện tại là thời điểm du xuân, mỗi ngày có nhiều công tử dẫn theo các
tiểu thư ra ngoài thành dạo chơi, ta liền đứng ở cửa thành mà bán.
Việc này thì hơi mệt một chút.
Bởi vì hoa cỏ còn tươi thì mới có thể bán được, để qua đêm liền bị héo đi. Cho nên mỗi ngày ta đều phải
đi một chuyến.
Thế nhưng chỉ cần kiếm ra bạc là được, cũng không thể để Nhị gia chết đói.
Ngày đó ta lại đút cơm cho Nhị gia, Nhị gia bỗng nhiên nói một câu, mở cửa sổ ra.
Ta vội vàng mở cửa, đã là mùa xuân, bên ngoài gió xuân ấm áp, chim chóc véo von, tràn đầy sức sống. Ta
nhìn bên ngoài, nhất thời hốt hoảng.
Nhị gia thấp giọng nói: “Đóng cửa đi.”
Ta thề lần đầu tiên ta thật sự không nghe thấy.
Có lẽ Nhị gia cho rằng ta cố ý kháng chỉ, rống lớn một tiếng: “Ta bảo ngươi đóng cửa –!”
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Ta sợ đến giật hồn, quay người sang, thấy Nhị gia nghiêng người, nửa gương mặt chôn trong đệm chăn, nhìn
rất mơ hồ.
Bỗng nhiên – trong nháy mắt đó, ta đột nhiên cảm giác Nhị gia có chút đáng thương. Ta cũng không biết
mình lấy dũng khí ở đâu ra, nói với Nhị gia: “Nhị gia, nô tỳ dẫn ngài ra ngoài dạo.”
Nhị gia không thèm phản ứng với ta.
Ta đi qua, đỡ lấy vai Nhị gia, Nhị gia liền hất cánh tay.
“Đừng đụng vào ta!”
Khi đó ta thật sự là bị nhồi não, dĩ nhiên lại không nghe lời Nhị gia, kéo hắn ngồi dậy.
Vết thương Nhị gia đã đỡ rất nhiều, thế nhưng làm sao cũng không thể đứng dậy được, vừa bị kéo dậy nên
đầu hắn vẫn còn choáng váng, ta thừa dịp hắn vẫn còn bị choáng váng, dùng cả tay chân, kéo hắn lên xe
đẩy tay.
Khi Nhị gia tỉnh táo lại, thì hắn đã nằm trên xe đẩy tay.
Hắn vừa muốn phát hỏa, đảo mắt liền thấy thứ đồ ở bên cạnh mình. Đó là mũ hoa ta chuẩn bị cầm đi bán.
Nhị gia hỏi: “Đây là cái gì?”
Ta thành thật trả lời hắn.
Nhị gia không nói chuyện.
Ta cảm thấy là hắn ngại bán thứ này quá mất mặt, thế nhưng ta cũng không có cách nào tốt hơn. Nhìn
thấy hắn không phát hỏa, ta liền đẩy hắn ra cửa.
Mặc kệ nói như thế nào, nằm lì ở trong phòng lâu như vậy, ra ngoài phơi nắng một chút cũng tốt.
Trong thời gian ta bán mấy thứ kia, Nhị gia ngồi trên xe đẩy nghỉ ngơi.
Vốn dĩ, tất cả đều rất thuận lợi.
Thế nhưng bỗng nhiên có một nhóm người đến đây, muốn thu tiền. Ta thật sự rất khó hiểu, muốn kiếm
chuyện không thể chọn ngày khác sao, cần gì phải chọn lúc có Nhị gia ở đây.
Sau này ta mới biết, người này có quen biết với Nhị gia. Trước đây khi Nhị gia vẫn còn đắc ý ở thành Hàng
Châu, có không ít người nhìn hắn không vừa mắt, lần này hắn sa sút, liền bị người bắt nạt.
Nhóm người bọn họ quay quanh xe đẩy tay, trong miệng thì hỏi han ân cần, chẳng qua ta nhìn kiểu gì cũng
thấy bọn họ đang sung sướng khi thấy người ta gặp nạn. Nhất là người đã thu xâu tiền của ta, nhìn rất
tuấn tú, ăn mặc cũng rất đẹp, không biết chuyện gì xảy ra mà ánh mắt kia trông thật ác độc.
Nhị gia không nói gì, cũng không có hành động gì, cứ ngồi ở đó. Mặc dù hắn không tỏ thái độ, nhưng ta có
thể nhìn ra, hắn đã khó chịu gần chết rồi.
Người dưới của Nhị gia được ta đắp cho một tấm thảm, sợ bị gió thổi cảm lạnh, cái kẻ thu xâu tiền kia vươn
tay xốc nó lên, bọn chúng nhìn thấy người dưới ngắn cũn của Nhị gia, đều sửng sốt, sau đó cười ha hả.
Trong nháy mắt ta liền bùng nổ. Bất chấp tất cả, nhặt lên một cây gậy rồi quát to một tiếng, nhằm ngay
kẻ thu tiền kia đập xuống. Người đó không đề phòng, khiến ta đập trúng.
Có lẽ bọn chúng không ngờ một hạ nhân lại dám làm ra loại chuyện này, ngay cả Nhị gia cũng nhìn qua đây.
Kẻ bị đánh kia sững sờ, sau đó lấy lại tinh thần, vung tay lên, chó săn xung quanh gã liền xông lên cho ta
một trận đòn hiểm.
Ta ôm đầu cuộn thành một cục, cắn răng chịu đựng.
Đạp mạnh như vậy, có nghĩa lý gì sao.
Sau đó bọn chúng đánh mệt rồi, kết thúc công việc rồi đi dạo phố. Ta nằm một hồi, sau đó bò dậy khỏi mặt
đất, liếc liếc lại thấy Nhị gia mặt không biểu tình, còn có cả đôi mắt đen thùi lùi kia nữa.
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Ta thầm nghĩ xong rồi, lại khiến hắn mất mặt.
Trải qua một hồi dày vò, vòng hoa đều bị gãy hết, không thể bán được, đành phải về nhà.
Trên đường về nhà, Nhị gia không nói một câu, ta hơi hối hận vì đã dẫn hắn đi ra ngoài như thế này.
Nằm ở nhà mặc dù buồn bực một chút, nhưng ít nhất cũng không phải rước lấy giận dữ như thế.
Buổi tối lúc ăn cơm, lần đầu tiên Nhị gia bảo ta đỡ hắn ngồi dậy.
Trước kia mỗi lần ăn cơm hắn đều là nửa nằm để ta đút.
Ta dìu hắn dậy, Nhị gia nhìn ta. Ta biết hiện tại mặt ta nhất định rất đặc sắc, liền cúi đầu thấp xuống.
Nhị gia nói: “Ngẩng đầu.”
Ta mở đôi mắt sưng vù nhìn hắn.
Nhị gia nhìn hồi lâu, toát ra một câu: “Ngươi là ai?”
Ta bối rối.
Lòng ta thầm nói, Nhị gia, không phải ngươi bị cơn giận kia khiến cho ngốc đi không vậy, nhưng vẫn e dè
gọi: “Nhị, Nhị gia?”
Nhị gia nhíu mày, hỏi: “Ngươi là nha hoàn đại ca mua sao?”
Ta “…” Ta biết hắn không ngốc, là ta ngốc. Ta hít một hơi sâu, nói với Nhị gia: “Nhị gia, nô tỳ vốn là nha
hoàn của Dương phủ.” Nói xong ta nghĩ ngợi, lại bổ sung thêm một câu, “Vốn là nha hoàn trong viện Nhị
gia.”
Nhị gia không hề nghĩ mà đáp: “Không có khả năng.”
Ta “…” Ta đoán được nửa câu mà hắn nghẹn ở trong bụng vẫn chưa nói ra – Không có khả năng, trong viện
ta không thể có nha hoàn có bộ dạng như vậy được.
Thế là ta hít một hơi sâu, đem chuyện làm thế nào mà ta vào viện hắn kể lại một lần.
Nhị gia nghe xong thật lâu không nói gì, nửa ngày sau, mới hỏi: “Vì sao ngươi còn chưa đi?”
Ta ngẩn người, đúng vậy, vì sao ta còn chưa đi. Ta còn chưa nghĩ ra mình phải trả lời thế nào, Nhị gia đã
lên tiếng, “Mà thôi, đưa cơm cho ta.”
Ta vô thức đem bát cơm đưa cho hắn.
Nhị gia tựa vào tường, tự mình xúc ăn.
Còn ta chỉ ngây ngốc đứng đó.
Hắn ngồi không vững, lúc người bị nghiên liền tự mình chống tay sửa lại, một bữa cơm này, ta không giúp
được gì.
Ăn xong cơm, ta định đi rửa bát, Nhị gia lại bảo ta ở lại.
“Ngồi xuống.”
Ta liền ngồi ngay xuống.
“Ngươi tên gì?”
“Hầu Tử.”
“…”
Nhị gia nhìn ta bằng ánh mắt phức tạp, “Tên là gì?”
Ta nói: “Nô tỳ gọi là Hầu Tử.”
Biểu tình Nhị gia như bị nghẹn thức ăn, sau đó nói: “Hầu Tử, trong nhà còn để dành được bao nhiêu?”
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Ta nói: “Hai lượng bạc.”
Nhị gia: “…”
Ta nghĩ có lẽ con số này khiến Nhị gia có chút không chấp nhận được, vừa định trấn an hắn rằng Đại gia
đã ra ngoài làm ăn, ai biết bỗng nhiên Nhị gia lại nói: “Đủ rồi.”
Ta: “?”
Nhị gia không nói thêm nữa, hỏi ta bán những cái vòng ấy một ngày có thể kiếm được bao nhiêu.
Ta nói: “Năm đồng.”
Hàng chân mày anh khí của Nhị gia trong nháy mắt nhíu lại, “Bán được bao nhiêu?”
Ta lặp lại lần nữa. Hắn bảo: “Ngày mai ngươi tiếp tục làm mấy thứ đó, nhưng đừng vội đi bán.”
Ta không biết Nhị gia muốn làm gì, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu với hắn.
Nói xong mấy việc này, Nhị gia lại sai ta, đem nệm rơm ở bên ngoài vào.
Ta đem nệm rơm vào phòng, Nhị gia bảo ta trải trên mặt đất. Ta răm rắp làm theo, làm xong Nhị gia lại
sai ta đi ra ngoài. Ta xuống bếp rửa bát, trong lòng cảm thấy đêm nay Nhị gia có chút kỳ quái.
Rửa chén xong, khi đi ra viện, ta lại nghe thấy trong phòng Nhị gia có tiếng động. Nhưng mà hắn không có
gọi, cho nên ta cũng không thể đi vào. Ta ngồi ở phòng bên cạnh, nghe thấy bên trong thỉnh thoảng lại có
tiếng thình thịch.
Ta nhịn rồi nhịn, nhưng thật sự nhịn không được, liền vén mảnh giấy rách trên cửa sổ nhìn vào.
Cảnh tượng nhìn thấy khiến ta hết hồn.
Không biết Nhị gia làm cái gì mà ngã từ trên giường xuống, nằm trên mặt đất, hình như là muốn xoay
người.
Ta không kịp nghĩ gì, liền vội vã vọt vào phòng, lúc ta vào hình như đã khiến Nhị gia hoảng sợ, nằm trên
mặt đất trừng ta.
“Ai cho ngươi vào?!”
Ta nói: “Nô tỳ vào hầu hạ Nhị gia.”
“Ra –!”
Ta còn đang do dự, Nhị gia đã quay mặt đi không thèm nhìn ta, “Ta bảo ngươi ra!”
Vẫn là cái tính tình táo bạo này, ta xoay người bước ra cửa, vẫn nghe thấy tiếng động hỗn độn ở trong
phòng.
Mãi cho đến đêm khuya, rốt cuộc trong phòng mới truyền ra tiếng nói.
“Hầu Tử, vào đi.”
Ta đẩy cửa ra.
Nhị gia toàn thân ướt đẫm, nằm trên nệm rơm. Giống như toàn bộ sức lực đã bị tiêu hết, hắn hữu khí vô
lực nói với ta: “Đỡ ta lên đi.”
Ta đỡ Nhị gia lên giường, Nhị gia vẫn còn thở hồng hộc.
Trong lòng ta cũng loáng thoáng hiểu được Nhị gia đang làm cái gì, do dự một lát, vẫn là nhỏ giọng nói với
hắn: “Nhị gia, nếu ngài muốn rèn đúc thân thể, vẫn nên để nô tỳ giúp ngài đi. Thứ nhất nếu nhiều người
giúp đỡ thì việc rèn luyện sẽ nhanh hơn, thứ hai cũng tránh được việc va chạm, lại làm mình bị thương.”
Ta thật sự là ăn gan báo mới dám mở miệng nói ra điều này, nói xong ta liền trừng mắt chờ chết.
Ai biết Nhị gia lại nhắm mắt lại, chờ thở dốc xong, mới thấp giọng đáp một câu: “Ừ.”
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Ta từ phòng Nhị gia đi ra, thầm nghĩ đêm nay xác thực Nhị gia có chút quái lạ.

4. Chương 4
Ngày hôm sau, ta nghe lời Nhị gia dặn kết vòng hoa, sau đó đặt chung với nhau. Nhị gia chọn ra mấy cái
từ đống vòng hoa đó, sau đó phân đôi, rồi bảo ta đỡ hắn lên xe đẩy.
Ta nghĩ sau khi trải qua chuyện hôm qua, có lẽ Nhị gia không còn muốn ra ngoài nữa cơ đấy.
Hắn bảo ta đến Mân Quyên các tại thành tây, đó là cửa hàng chuyên bán phấn son trang sức. Chúng ta
đến nơi rồi, Nhị gia bảo ta đi vào gọi chưởng quầy. Chưởng quầy đi ra thấy Nhị gia ngồi trên xe, sắc mặt
liền trở nên khó coi, nhưng vẫn mở lời chào hỏi.
Nhị gia để ta ngồi một bên, sau đó tự mình nói chuyện với chưởng quầy.
Ta ngồi dưới gốc cây bên cạnh, không thể nghe được bọn họ đang nói chuyện gì. Chưởng quầy kia cầm vòng
hoa ta làm nhìn từ trên xuống dưới hồi lâu.
Sắp qua nửa canh giờ, ta nhìn thấy chưởng quầy kêu người làm đem vòng hoa trên xe mang vào cửa hàng,
sau đó ông ta cũng đi vào. Lúc này Nhị gia mới gọi ta tới.
“Đi, về thôi.”
Ta không dám hỏi nhiều, đẩy xe trở về nhà.
Về nhà rồi, Nhị gia ném cho ta một cái túi, ta nhận lấy, bên trong là mấy cục bạc vụn. Ta kinh ngạc nhìn
Nhị gia, Nhị gia nói: “Là ngươi kiếm được.”
Đây đây đây…
Nhị gia bảo: “Sau này ba ngày giao hàng một lần, cho đến khi hết mùa hoa thì thôi. Chọn hoa đào cánh
trắng, thêm một chút hoa hợp hoan, đừng dùng cành liễu.”
Ta vội vàng gật đầu, “Dạ dạ.”
Chủ tử chính là chủ tử.
Kiếm được nhiều tiền hơn, ít làm việc hơn, thời gian cũng rảnh hơn.
Hiện tại mỗi ngày Nhị gia ngoài việc ăn uống bài tiết, việc còn lại chính là rèn đúc thân thể.
Ta sợ hắn va chạm, cho nên lót thêm cỏ, trải trên mặt đất. Từ sau khi vết thương đỡ rồi, Nhị gia liền mặc
quần áo vào. Để cho thuận tiện, ta cắt ống quần đi, khâu nó lại, vừa đủ để Nhị gia mặc.
Hiện tại thân thể Nhị gia không bằng lúc trước, cho nên làm gì cũng khó khăn. Mỗi ngày ta đỡ lưng hắn,
giúp hắn tập ngồi, ngồi được một lát đã đến tận trưa. Ngay từ đầu, Nhị gia luôn ngã nghiêng về bên phải,
sau luyện quen rồi, dần dần ngồi vững hơn.
Bây giờ Nhị gia không chỉ có thể ngồi, còn có thể chống hai tay, nhích về phía trước.
Ta hỏi Nhị gia có cần kêu thợ làm xe đẩy không, Nhị gia nghĩ ngợi, sau đó lắc đầu, nói: “Cái đó hành động
quá bất tiện.”
“Vậy…”
Nhị gia dùng sức xoa xoa nửa đùi trái của mình, liếc mắt nhìn ta một cái.
Ta khiếp sợ khi phát hiện trong mắt Nhị gia hiện lên do dự, đợi hồi lâu, hắn mới nghiêng mặt đi, thấp giọng
nói: “Ngươi qua đây.”
Ta đã đứng trước mặt ngài, còn đi qua gì nữa?
Nhưng chủ tử sai thì phải nghe lời, ta liền nhích về trước nửa bước. Nhị gia nói: “Ngươi sờ thử đi.”
Ta: “?”
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Nhị gia không nhịn được nói: “Sờ chân ta một cái!”
Ta không biết hắn muốn làm gì, nhưng vẫn đưa tay ra.
Hắn lấy tay mình ra, ta cẩn thận từng li từng tí chạm vào.
Đây không phải lần đầu tiên ta chạm tới chân hắn, lúc trước khi đổi thuốc cũng đã từng đụng chạm, nhưng
lần đó là để trần. Hiện tại nửa đùi này mặc một cái ống quần nhỏ đã cắt vừa, so với lúc trước để trần ta
còn thấy khẩn trương hơn nhiều.
Tựa hồ Nhị gia cũng bị thái độ của ta lây sang, mặt hắn có chút hồng — ta cảm thấy hắn là bị ta chọc giận.
Ta nghe lời thử sờ soạng. Chân Nhị gia vẫn rất tráng kiện, một tay ta không bao trọn được. Dưới lòng bàn
tay là vải, bên trong mảnh vải lại có chút gồ ghề. Ta không biết tay mình đang run rẩy, hay là chân Nhị gia
đang run rẩy.
“Sờ thấy không?”
Ta giống như kẻ ngốc gật gật đầu.
Nhị gia nói: “Đi phường mộc, làm một ống trúc to cỡ đó.”
Ta: “To như thế là…”
Nhị gia tức giận đến mặt cũng đỏ lên, “Chính là to như chân ta ấy!”
“A a, dạ.” Ta kịp thời phản ứng, lại hỏi: “Vậy muốn dài bao nhiêu?”
Nhị gia sắc mặt không tốt, tiện tay vung tay miêu tả, “Dài quá khó đi, khoảng hai cánh tay là được. Lại
làm thêm một cây nạng gỗ.”
Ta hỏi: “Cũng ngắn như thế?”
“Hỏi vô ích!”
Ta lui ra đi làm việc, thợ mộc nghe xong yêu cầu của ta, bảo ta đứng đấy chờ. Ta còn tưởng phải mấy ngày
sau mới lấy cơ, ông thợ mộc đó bày ra vẻ mặt xem thường nhìn ta, “Mấy thứ đó, chỉ cần làm một chút là
có liền.”
Cuối cùng ta cầm thành phẩm đi về, thầm nghĩ quả nhiên một lát thì đã có liền.
Chẳng qua… Ta vừa đi vừa nhìn mấy thứ trong tay, thuận tiện cầm cây nạng khoa tay múa chân một hồi,
mới cao đến thắt lưng của ta mà thôi. Ta lại nhìn ống trúc tròn tròn kia, trong lòng nổi lên chua xót.
Nhị gia chúng ta bây giờ chỉ cao đến vậy.
Lấy về rồi, Nhị gia nhìn mấy thứ đó một hồi lâu. Thần sắc hắn bình thản, ta đứng ở một bên, không dám
thở mạnh.
Nhị gia nói: “Trái lại mau đấy.”
Ta lập tức nói: “Ông thợ mộc đó rất lợi hại!”
Nhị gia không nói gì liếc ta một cái, ta cúi đầu, ngoan ngoãn câm miệng.
Ta cảm thấy, trong lòng Nhị gia đang khổ sở. Động tác hắn mang ống trúc vào chân mình rất thô lỗ, đừng
hỏi ta làm sao thấy được, ta chính là cảm thấy như thế.
Ta đi qua, giúp hắn mang vào, tay hắn run rẩy, đầu cúi thấp, ta không nhìn thấy mặt hắn.
Ta nói: “Nhị gia, ngài nhẹ tay một chút.”
Tay Nhị gia liền khựng lại, sau đó mọi việc còn lại đều do ta làm hết.
Nhị gia chống hai cái nạng dưới nách, độ dài vừa đủ.
Cũng chính là đến ngang ngực của ta.
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Hắn chống hai tay, thân thể hơi lắc lư.
Sau đó ngã phịch xuống nền đất.
Ta vội vàng đi qua đỡ, Nhị gia bảo ta né ra, ta nhìn thấy hắn tự mình bò dậy khỏi mặt đất. Sau đó tiếp tục
thử.
Ta cũng không biết, hiện tại Nhị gia đã đứng dậy một cách nhẹ nhàng như vậy.
Sau đó, Nhị gia suốt ngày luyện chống nạng, lúc đầu bị ngã toàn thân ứ hồng ứ xanh, chậm rãi về sau, đi
đường thành thạo hơn, thậm chí còn có thể ném đi cái nạng trái, chỉ đi bằng một chân.
Đương nhiên, hậu quả của việc luyện nhiều như vậy chính là cái đùi bị mất kia bị ma sát đến máu tươi đầm
đìa.
Mỗi lần đến thời gian bôi thuốc Nhị gia đau đến nhe răng trợn mắt.
Có lần ta nhịn không được nói với Nhị gia rằng luyện ít lại, từ từ rồi sẽ được.
Nhị gia lắc đầu nói: “Hằng năm vào lúc này, trà thương trong kinh đều đến Hàng Châu, đến lúc đó lá trà
được giao dịch nhiều, cơ hội giao dịch cũng nhiều, ít nhất ta phải đi đường được thành thạo trước khi lúc
đó đến.”
Ta không dám nói, Nhị gia ngài đã trở thành như vậy, có thể đi làm ăn giao dịch được sao.
Sau đó, Nhị gia đi lại rất thành thạo.
Đến thời gian kinh thương, bình thường có một quán trà ở cạnh Tây Hồ thường được dùng làm nơi nói
chuyện làm ăn, Nhị gia cứ thường đi đến đó, gọi một bình Long Tỉnh hảo hạng, pha nước sôi xong lại ngồi
đó không đi.
Trong quán có nhiều người biết trước đây hắn là nhị công tử Dương gia, bây giờ thấy bộ dáng này của hắn,
liền ở sau lưng nói lời châm chọc, vô tình hoặc cố ý để Nhị gia nghe thấy, nhưng Nhị gia lại xem mình như
người điếc, nhấc đùi, chống nạng, vừa khẽ hát vừa ngắm phong cảnh bên ngoài.
Ngày đó khi hắn đi vào quán trà, vừa chuyển ánh mắt, liền thấy trên cái bàn gần đấy có ba người, trong đó
có hai người đang chơi cờ, hắn liền chống nạng đi qua.
Tới gần bàn, hai người nọ đều nhìn qua đây, chỉ có một ông lão, vẫn nhìn chằm chằm vào bàn cờ không
nhúc nhích.
Nhị gia không cao hơn cái bàn kia là mấy, hắn dùng tay trái chống lên ghế, tay phải dùng sức, ngồi lên chiếc
ghế trống.
Hai người trẻ tuổi kia nhìn thấy cảnh này, đều nhíu mày, vừa muốn đuổi người, Nhị gia đã mở miệng: “Nếu
không đi mã, ba bước sau đó sẽ là tiểu tốt bức vua thoái vị.”
Cuối cùng ông lão kia cũng ngẩng đầu lên, liếc nhìn Nhị gia một cái.
“Cậu thanh niên, xem cờ không chỉ nước đi mới là quân tử.”
Nhị gia cười cười, vỗ vỗ vào vai người thiếu niên đang chơi cờ cùng ông lão kia, nói: “Tiểu tử này không
dám thắng, ta chỉ điểm cho ngài, là để cứu hắn khỏi tình huống nước sôi lửa bỏng mà thôi.”
Mặt thiếu niên kia đỏ lên, lắp bắp nói: “Cái, cái gì mà không dám thắng. Lâm lão, ngài đừng nghe hắn…”
Ông lão cười ha ha, quan sát Nhị gia từ trên xuống dưới một phen, nói: “Ngươi là con trai của Dương Huy
Sơn?”
Nhị gia gật đầu, ông lão nhìn thấy chân Nhị gia, không nói gì.
Sau đó, Nhị gia và ông lão đó hàn huyên một buổi chiều, cụ thể nói gì thì ta nghe không hiểu, ta chỉ biết
là xung quanh có rất nhiều người đều đang nhìn bọn họ. Cuối cùng lúc rời đi, Nhị gia nói hắn mời trà bàn
này.
Rõ ràng chỉ có hai bình, lại tiêu hết số tiền tháng mà hai chúng ta đã để dành.
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Ta cảm thấy thịt mình cũng đau, nhưng Nhị gia đã lên tiếng, ta cũng không dám nói gì.
Lúc rời đi, Nhị gia đi trước một bước, ta nghe thấy thiếu niên kia nói với ông lão: “Lâm lão, người đó chính
là con trai thứ hai của Dương bá sao?”
Nghe thấy bọn họ nói về Nhị gia, ta bước chậm lại, lúc đi tới ngã rẽ liền nghe xong mấy câu.
Ông lão kia ừ một tiếng, thiếu niên kia cau mày nói: “Lúc ở kinh cháu đã nghe về hắn, nghe nói hắn là một
kẻ ăn chơi trác táng, ham chơi háo hắc, không học hành không nghề nghiệp, không coi ai ra gì, vì sao ông
lại đem chuyến hàng quan trọng như vậy giao cho hắn.”
Ông lão nặng nề cười, nói: “Ngươi cảm thấy hắn không học hành không nghề nghiệp?”
Thiếu niên ngừng lại một chút, thấp giọng nói: “Cho dù có chút thông minh, nhân phẩm cũng chỉ là hạ
cấp.”
Ông lão nói: “Mẫn lang, ngươi nói xem trên đời này, thứ gì là đáng quý nhất?”
Trong lòng ta mặc niệm, núi vàng núi bạc!
Thiếu niên kia nghĩ hệt như ta, “Đáng quý nhất, đương nhiên là vàng bạc tài bảo.”
Ông lão lắc đầu.
Thiếu niên lại hỏi: “Vậy là cái gì?”
Ông lão nâng chén trà, không biết nhớ ra cái gì, thấp giọng chậm rãi cười nói:
“Thứ đáng quý nhất trên đời này, là lãng tử quay đầu.”
Ngày hôm đó sau khi trở về, ta làm cơm cho Nhị gia xong, sau đó trở về phòng bếp ngồi ăn bột hồ[5]. Cũng
chẳng biết Nhị gia có bị trúng gió hay không, lại không thèm gọi ta, mà tự mình đến phòng bếp, thấy ta ăn
món đó, liền sững sờ tại chỗ.
[5] bột hồ/hồ dán: một loại thức ăn làm từ bột mì và nước, cũng có thể dùng để làm chất bán cố định như
keo dán.
Sau đó hắn hỏi ta: “Đây là cái gì?”
Ta nói: “Cơm ạ.”
Mặt Nhị gia liền đen như đáy nồi.
Hắn đoạt lấy, mang cả bát cháo ra cùng đập. Ta sợ đến nổi nhảy dựng lên khỏi mặt đất. Nhị gia đập xong
liền ra cửa, một lát sau, mang theo một hộp thức ăn trở về, đặt ở trước mặt ta, nói một câu “Ăn”, sau đó
trở về phòng nghỉ ngơi.
Ta mở hộp thức ăn ra, bên trong có ba tầng, cơm canh tráng miệng đều có đủ cả, ta nuốt nước miếng, cẩn
thận dọn ra mâm ăn. Sau đó đem đồ thừa đậy kỹ, để trên chạn bếp.
Buổi tối lúc đi ngủ ta nghĩ, có lẽ ta lại khiến Nhị gia mất mặt rồi.
Ngày hôm sau, ta vừa mở mắt đã nhìn thấy Nhị gia chống nạng, đứng ở trước giường ta.
Mặc dù không cao, nhưng cũng đủ khiến ta hét lên một tiếng.
Nhị gia sắc mặt khó coi vô cùng, hắn nhấc thứ gì đó từ trên mặt đất lên, hỏi ta: “Đây là thứ gì?”
Ta phát hiện gần đây Nhị gia rất thích hỏi ta vấn đề này.
Ta liếc mắt nhìn, là hộp đựng thức ăn mà Nhị gia mua về hôm qua. Ta vừa định mở miệng trả lời, bỗng
nhiên Nhị gia giơ cái hộp thức ăn lên, nện mạnh xuống đất.
‘Rầm’ một tiếng, thức ăn thừa còn lại bên trong cứ như vậy mà hết ăn được, ta thầm nghĩ sớm biết như vậy
hôm qua ta liền ăn hết cho rồi, đừng để lại như vậy.
Ta lại phát hiện gần đây Nhị gia cứ thích đập này đập nọ.
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Nhị gia thoạt nhìn có vẻ rất tức giận, toàn thân đều run rẩy, hắn chỉ vào ta, cắn răng hỏi: “Ngươi để nó lại
làm gì, có phải ngươi cảm thấy hộp cơm Nhị gia mua phải để dành ăn đến mấy ngày hay không?”
Ta vô thức muốn gật đầu, nhưng nhìn sắc mặt Nhị gia như vậy, vội vã đổi thành lắc đầu.
Nhị gia thật thông minh nha, hình như hắn cũng nhìn thấu được điều này, tức giận đến bàn tay cầm nạng
đều trắng bệch.
Hắn gằn từng chữ: “Dầu gì Dương Nhất Kỳ ta, cũng không đến mức không nuôi nổi ngươi.”
Nói xong hắn liền đi.
Ta nhìn nền nhà bừa bãi, thật sự mờ mịt.

5. Chương 5
Bởi vì chuyện đó, Nhị gia phát hỏa đủ nửa tháng.
Sau lại bởi vì quá bận, hắn cũng quên cả tức giận.
Hiện tại ta cơ bản chẳng thể nhìn thấy Nhị gia, mỗi ngày hắn đều đi rất sớm, về lại muộn, có khi liên tục
hai ba ngày mới về ngủ một lần.
Gương mặt vốn được dưỡng trắng của Nhị gia cũng trở nên đen đi không ít.
Chẳng qua, có một điểm biến hóa khiến ta cảm thấy tốt, đó chính là Nhị gia trở nên cường tráng hơn. Thật
ra trước đây thân thể của Nhị gia cũng không phải là ốm yếu, nhưng vì bị thương, thân thể xương cốt nhìn
yếu đi rất nhiều, bây giờ mới có mấy tháng trôi qua, lưng Nhị gia lại rộng ra, lồng ngực cũng rắn chắc hơn,
hai cánh tay cũng tráng kiện không ít.
Có lần Nhị gia về nhà trễ, gọi ta cùng ăn cơm, ta nói để ta lập tức đi dọn bàn, Nhị gia nói không cần, chúng
ta cứ ăn luôn ở bếp cũng được. Nhị gia ngồi trên ghế, cầm bát cơm ăn từng ngụm từng ngụm, ta nhìn đến
ngây ngốc.
Nhị gia buông bát, như vô ý hỏi: “Ngươi nhìn ta làm gì?”
Ta vội vàng cúi đầu, Nhị gia nói: “Ngẩng đầu.” Giọng nói của hắn rất trầm thấp, thế nhưng không giống
như đang tức giận.
Nhị gia hỏi: “Vì sao ngươi lại nhìn ta?”
Đầu óc ta chợt lóe, mở miệng nói: “Nô tỳ thấy, thấy Nhị gia thay đổi.”
“Ồ?” Nhị gia ăn cơm no, cả người trở nên lười nhác, hắn nhìn ta, hỏi: “Thay đổi sao?”
Ta đáp: “Chính là không giống với trước đây.”
Nhị gia sửng sốt, lập tức nhẹ nhàng đặt tay lên đùi mình, thấp giọng nói: “Đích xác không giống nhau.”
Ta biết hắn hiểu lầm, dùng sức xua tay, “Không phải do… không phải do thế.”
Nhị gia nhìn ta, không nói gì.
Ta đành cố giải thích, “Nô tỳ nói thay đổi, là… là thay đổi ở những chỗ khác cơ.”
Nhị gia hỏi: “Ở đâu?”
Ta suy nghĩ hồi lâu, thốt ra: “Nhị gia đen hơn.”
Nói xong ta thật muốn ình một cái tát.
Nhị gia sửng sốt, cười ra tiếng, sờ sờ mặt mình, gật đầu nói: “Ừ, đen đi.” Hắn lại vuốt vuốt, chạm tới mảnh
da chết trên mặt, hắn tiện tay lột bỏ đi, lại nói: “Cũng trở nên thô ráp hơn.”
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Ta nhìn cái cằm đoan chính, nhìn gương mặt rõ ràng của Nhị gia. Hắn mặc quần áo vải thô, ngang hông
đeo đai lưng, chỉ hơi cúi người, vòng eo rắn chắc kia liền khiến quần áo trở nên căng chặt.
Ta chợt bừng tỉnh, cảm thấy người mặc trường sam rộng thùng thình, ôm thiếu nữ xinh đẹp vui đùa trên
thuyền hoa bên Tây Hồ năm đó giờ như chỉ tồn tại trong mộng mà thôi.
Trong lúc ta đang sững sờ, Nhị gia nhìn ta, hỏi: “Ngươi cảm thấy, gia nào tốt hơn?”
Giọng của Nhị gia cũng thay đổi, trầm thấp hơn lúc trước, cũng càng trở nên ổn trọng. Có lúc ta sẽ có loại
ảo giác, như mình đang hầu hạ lão gia vậy.
Nghe xong câu hỏi của Nhị gia, ta không hề nghĩ ngợi, đáp: “Bây giờ tốt hơn.”
Dường như Nhị gia đang khẩn trương vì điều đó, sau khi nghe ta trả lời, hắn thả lỏng bờ vai, vươn tay sờ
sờ đầu ta.
“Đi nghỉ ngơi đi.”
Ta mơ mơ màng màng đi về phòng ngủ.
Lại qua một thời gian, Nhị gia không ra ngoài mỗi ngày nữa.
Bởi vì mùa mưa dầm dề đã tới.
Lúc đầu ta cũng không chú ý tới, chỉ cảm thấy gần đây Nhị gia thường thích ở lì trong phòng. Sau đó có
một lần, ta ra ngoài tiểu đêm, trong tiếng mưa rơi lộp độp, lại nghe thấy trong phòng Nhị gia có động tĩnh.
Ta lặng lẽ tới gần, đứng ở cửa sổ nghe, là tiếng của Nhị gia. Tiếng kêu đó quá đau khổ, thế nên ta nhất thời
không biết nên làm cái gì bây giờ.
Ta để ô qua một bên, chọc một cái lỗ trên cửa sổ, nhìn vào.
Trong căn phòng tối đen, Nhị gia co người lại, hai tay ôm chân của mình, trong miệng cắn chăn, gầm nhẹ
từng trận.
Bên ngoài mưa vẫn rơi, gió lạnh thổi vào trong phòng, chợt Nhị gia ngẩng đầu lên.
Dưới ánh sáng lờ mờ, gương mặt hắn hiện lên sự đau đớn, trên mặt giống như bị mắc mưa. Thấy ta, hắn
cũng không lấy lại tinh thần, hai mắt rã rời.
Đầu óc ta trống rỗng, quay đầu lại xông ra ngoài. Ta không kịp bung ô, cũng không mặc thêm áo khoác,
chạy đến hiệu thuốc, đập cửa rầm rầm.
Tiểu nhị của hiệu thuốc lúc đi ra như muốn đánh người, nhưng nhìn thấy bộ dạng của ta, lại run run lui về
sau một bước. Ta biết mình thoạt nhìn cũng không khác gì nữ quỷ là mấy.
Lão lang trung tỉnh dậy khỏi mộng đẹp, tính tình khó chịu, ta quỳ xuống, dập đầu trước mặt ông ấy, nói
năng lộn xộn, chỉ biết lặp lại câu cầu xin ông ta, cầu ông ta cứu Nhị gia ta. Nửa nén hương qua đi, cuối
cùng ông ta cũng kê phương thuốc, cầm bao thuốc đưa cho ta.
Ta sợ thuốc bị mưa xối ướt, liền bọc vào quần áo mình, chạy như điên về nhà.
Sắc thuốc xong, ta cẩn thận từng li từng tí bón thuốc cho Nhị gia.
Sau đó, Nhị gia vốn trở nên cường tráng trong mắt ta, lại giống như một đứa trẻ yếu đuối, ngã vào lòng ta
ngủ thiếp đi.
Hôm sau, Nhị gia đỡ hơn.
Hắn nhìn ta, thật lâu không nói gì.
Tối hôm qua lăn qua lộn lại nhiều lần như vậy, quần áo ta đến giờ vẫn còn ướt, tóc dán từng vạt trên da
đầu, đầu gối và trán bùn máu lẫn lộn.
Có lẽ do vết thương, mắt Nhị gia hơi đỏ hoe.
Hắn vẫy vẫy ta, thấp giọng nói: “Tới đây.”
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Người ta dơ dáy muốn chết, không dám đi qua, đành nói với Nhị gia, ngài để nô tỳ đi thay đồ trước đã.
Nhị gia nhìn ta, đôi môi phát run, cuối cùng lại gật gật đầu.
Càng lúc ta càng không hiểu Nhị gia.
Sau đó, Nhị gia khỏi bệnh rồi, con người lại bắt đầu trở nên linh hoạt.
Lúc này, Đại gia cũng đã trở về.
Đại gia lúc trở về còn thảm hại hơn nhiều so với Nhị gia khi bị thương. Hắn được Nguyên Sinh dìu, tiều tụy
đi vào nhà. Ta bị hoảng sợ, Nguyên Sinh kéo ta qua một bên, nhỏ giọng nói: “Đại gia bị người ta lừa, tiền
vốn bị lừa hết không còn gì cả.”
Nói xong, hắn nhìn chung quanh, kỳ quái nói: “Ôi? Sao trong nhà lại thêm nhiều thứ thế này?”
Ta không nhịn được thẳng sống lưng, nói: “Nhị gia mua!”
Nguyên Sinh thất kinh.
Ta đem sự tình mấy tháng nay kể lại với Nguyên Sinh, hai trong mắt của Nguyên Sinh trừng đến nỗi thiếu
chút nữa là rơi ra ngoài. Vừa định nói gì đó, Nhị gia từ bên ngoài trở về, thấy ta và Nguyên Sinh đứng
trong góc nói chuyện, trong nháy mắt mặt hắn tái đi.
Ta vội vàng vỗ vỗ tay Nguyên Sinh, ý bảo chủ tử tới, đừng nói chuyện nữa.
Nhị gia nhìn thấy xong, mặt lại càng thêm tái.
Thế là hậu quả của việc nói chuyện phiếm sau lưng chủ tử chính là, buổi tối Nguyên Sinh không có cơm ăn.
Vì sao ta lại có?
Ta cũng không biết.
Nhị gia biết Đại gia bị lừa, sắc mặt cũng khó coi, hắn kêu Đại gia vào phòng, nói chuyện cả một buổi sáng.
Lúc đi ra, thái độ nói chuyện của Đại gia với Nhị gia giống như trước đây khi nói với lão gia vậy.
Ta đứng xa xa nhìn, Nhị gia mặc dù thấp hơn người khác một nửa, thế nhưng ta vẫn cảm thấy người chúng
ta cần ngửa đầu nhìn chính là Nhị gia.
Sau đó, Đại gia liền ở nhà, đổi lại là Nhị gia đi ra ngoài.
Cứ như vậy, hắn đi suốt hai tháng.
Dần dần, trong nhà cũng phát sinh biến hóa.
Vào cuối năm, chúng ta chuyển sang nhà mới, mặc dù không lớn bằng Dương phủ trước đây, nhưng cũng
rộng rãi thoáng mát không ít, lại có thêm không ít hạ nhân, chỉ tiếc lúc chuyển nhà, lại không có Nhị gia.
Không biết lúc đi Nhị gia đã nói gì với Đại gia, Đại gia lại không cho ta làm việc, trái lại thường xuyên cho
ta rất nhiều đồ mới.
Nguyên Sinh nói: “Ngươi hết khổ rồi.”
Ta không hiểu như thế là có ý gì.
Lại sau đó, Nhị gia trở về một lần, nhưng lại vào ban đêm, trời còn chưa sáng liền đi. Sau khi ta thức dậy,
Nguyên Sinh nói với ta, Nhị gia đợi ở trong phòng ngươi một đêm.
Ta không biết vì sao Nhị gia lại không gọi ta dậy.
Lại qua hơn nửa năm, Nhị gia lại trở về.
Lần này trở về, toàn bộ thành Hàng Châu đều bàn luận về Nhị gia.
Bọn họ gọi Nhị gia bằng một danh hiệu – “Một nửa tài thần”.
Ta nghĩ tài thần thì tài thần là được rồi, vì sao còn thêm một nửa vào.
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Chẳng qua đối với chuyện này Nhị gia cũng không hề quan tâm.
Lúc hắn trở lại chính là cuối thu, ta đang quét dọn viện. Mặc dù quản gia không cho ta làm việc, nhưng ta
vẫn nhớ kỹ bổn phận của mình là một nha hoàn, mỗi ngày đều phải làm việc mới có thể đi ngủ. Ta quét lá
cây rụng trên mặt đất, quay đầu lại, đã thấy người ngồi trên ghế đá ở đằng kia.
Ta cũng không biết Nhị gia ngồi đây từ lúc nào, thậm chí trong tay còn cầm một bình trà.
Hắn mặt một chiếc áo trong bằng tơ lụa, bên ngoài là áo choàng màu đen, tóc bó cao, trên ngón cái mang
một nhẫn ngọc bích xanh lục, mặc dù vô cùng đơn giản, nhưng lại quý khí không nói nên lời.
Ta nói: “Nhị gia ngài đã về rồi.”
Hắn nhàn nhạt ừ một tiếng, vẫn cứ nhìn ta.
Ta nhìn chung quanh, nói: “Nô tỳ đi tìm quản gia.”
Hắn không cho ta đi, nói với ta: “Tới đây.”
Ta đi tới, Nhị gia nhìn cái chổi trong tay ta, hỏi: “Đây là cái gì?”
Thì ra Nhị gia vẫn còn thích hỏi mấy cái vấn đề này.
Ta nói: “Là cái chổi.”
Nhị gia hời hợt nói, “Ném đi.”
Không thể ném lung tung trước mặt chủ tử, ta liền đem chổi để qua một bên. Sau đó cung kính đứng ở bên
người Nhị gia.
Nhị gia trên dưới nhìn ta một phen, mới nói: “Tối nay thay bộ đồ khác, cùng gia ra ngoài.”
Ta nói dạ.
Đợi đến tối, khi ta đứng trước mặt Nhị gia, Nhị gia sắc mặt cứng ngắc nói với ta: “Ta không có bảo ngươi
phải thay từ bộ đồ rách rưới này sang bộ đồ rách rưới khác.”
Ta a một tiếng, do dự định quay về thay lại, Nhị gia xua tay nói: “Khỏi cần, đi thôi.”
Bên Tây Hồ vô cùng náo nhiệt, ta nhìn từng chiếc thuyền đẹp đẽ trong hồ kia đến ngây người, Nhị gia dẫn
ta đi lên một cái lớn nhất trong số đó. Còn chưa lên thuyền, bên trong đã có người ra nghênh đón, cười đến
mắt cũng chẳng thấy đâu.
“Ai ôi, Nhị gia, chúng ta trông ngài mãi đây.” Vài người nghênh Nhị gia vào thuyền, ta theo ở phía sau.
Đây là lần đầu tiên ta lên thuyền hoa đấy, bên trong sa hoa lại sáng rực, bày đầy trang sức vàng xanh rực
rỡ. Trong thuyền kê hai cái bàn, có không ít ca cơ xinh đẹp đang đánh đàn ca hát.
Ta liếc mắt một cái, nha hoàn sai vặt trong thuyền đều đang cung kính đứng một bên, ăn mặc tuyệt không
hề lôi thôi lếch thếch.
Rốt cuộc ta cũng biết vì sao Nhị gia lại bảo ta đi thay quần áo, lại lại khiến hắn mất mặt nữa rồi.
Mặc dù mất mặt, nhưng bổn phận nha hoàn thì cũng phải hoàn thành, ta đứng vào hàng với nha hoàn sai
vặt khác, cung kính cúi đầu chờ gọi.
Lúc ta nhìn qua, lại thấy mấy tiểu nha hoàn bên cạnh nhìn ta đầy kỳ quái.
Quả nhiên, ta không thích hợp xuất hiện ở đây mà. Ta có chút áy náy nhìn về phía Nhị gia, đúng lúc đó
Nhị gia cũng đang nhìn ta, ánh mắt hắn rất kỳ quái, dường như đang nói, ngươi đến đó làm gì vậy.
Hắn nhấc tay lên, “Tới đây.”
Ta không còn cách nào khác, đi ra đứng ở phía sau hắn.
Nhị gia vẫn chưa chịu xong, còn vỗ vỗ vị trí bên cạnh hắn.
Ta không hiểu.
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Nhị gia ngay cả thở dài đều lười làm với ta, một nam tử ở bên cạnh biết sát ngôn quan sắc, liền vội vã cười
nói với ta: “Hầu cô nương, mau ngồi xuống đi.”
Hầu cô nương?
Ta đờ mặt ngồi xuống.

6. Chương 6
Đêm đó trôi qua một cách khó hiểu.
Thật nhiều người cung kính cười với ta, còn có không ít nha hoàn gắp đồ ăn cho ta nữa.
Ta muốn nói rằng ta và các ngươi đều là nha hoàn giống nhau, các ngươi đừng có gắp đồ ăn cho ta nữa.
Nhưng ta không dám nói, trường hợp này, ngay cả cơm ta đều ăn không vô, sao còn dám nói chuyện.
Từ đầu tới cuối Nhị gia đều ngồi ở một bên, cười nói xã giao với mọi người xung quanh. Nhị gia mặc dù
cười, thế nhưng không chút lỗ mãng, trái lại thập phần trầm ổn, người xung quanh nói chuyện với hắn đầy
cung kính, mà hắn cũng không hề tỏ ra kiêu ngạo.
Bọn họ nói cái gì, ta nghe nhưng lại không hiểu.
Sau đó, qua ba tuần rượu, một người từ bàn khác bỗng tới đây, hắn đến trước mặt Nhị gia, quỳ ‘phịch’
xuống đất.
Ta tập trung nhìn vào, ôi kìa! Đây chẳng phải là cái gã công tử bao vây Nhị gia, lại còn đánh ta lúc trước
đó sao.
Hắn quỳ trên mặt đất, sống lưng không cong. Nhìn qua có vẻ như đã uống nhiều rượu, sắc mặt đỏ bừng.
Hắn nhìn Nhị gia, nói: “Dương nhị gia, ta không biết hôm nay ngươi mời ta đến là có ý gì, nhưng có một
câu, ta không thể không nói!”
Ngươi muốn nói gì thì nói đi, la hét gì chứ.
Nhị gia bình tĩnh nhìn hắn, nói: “Nói.”
Người nọ kích động đến lỗ mũi nở to ra, hắn lớn tiếng: “Lúc trước Nhị gia gặp nạn, Vương gia ta không đưa
tay giúp đỡ, Vương Chí ta lại còn lợi dụng ném đá xuống giếng là không đúng. Bây giờ Nhị gia phát đạt,
chưởng quản thương lộ của cả nửa Giang Nam, không trợ giúp lại Vương gia ta cũng là lẽ dĩ nhiên! Thế
nhưng –!!”
Vương Chí thật sự uống quá nhiều, người trong thuyền đều nhìn hắn, hắn nhìn chằm chằm vào Nhị gia, nói:
“Thế nhưng! Vương Chí ta không hối hận –!” Trong giọng nói của hắn thậm chí đã lẫn tiếng nức nở, “Ta
không hối hận! Năm đó ngươi ở Quế Hoa lâu say rượu gây sự, cắt đứt mái tóc dài của thê tử ta, tròn nửa
năm thê tử ta không dám ra ngoài, cũng chưa từng nở lấy một nụ cười, ngươi, ngươi còn nhớ rõ không –?!”
Ta im lặng, len lén liếc mắt nhìn Nhị gia, Nhị gia lại không có biểu tình gì cả.
Sau cùng Vương Chí hét to một câu: “Cho nên ta không hối hận! Dương Nhất Kỳ, Vương gia chúng ta làm
ăn buôn bán nhỏ, không có sự trợ giúp của ngươi làm sao có thể sống –!”
Cuối cùng Nhị gia mới mở miệng.
“Vậy bây giờ, sao ngươi phải quỳ trước ta?”
Tất cả mọi người im lặng, Vương Chí cũng im lặng.
Nếu không cần trợ giúp, thì quỳ làm gì.
Vương Chí gập người khóc lớn, người trên thuyền đều nhìn hắn.
Nhị gia đẩy ghế ra, đứng trên mặt đất. Hắn không dùng nạng, một tay chống bàn, một tay đỡ vai Vương
Chí.
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“Đứng dậy đi.”
Vương Chí không động đậy.
Nhị gia lại dùng sức, “Vương công tử, đứng dậy đi.”
Vương Chí ngẩng đầu nhìn Nhị gia, rốt cuộc đứng dậy.
Hắn vừa đứng lên, Nhị gia lại thành người thấp nhất thuyền. Có người định qua đây dìu hắn về chỗ ngồi,
Nhị gia lại lắc đầu, tự mình rót một chén rượu, xoay người, thấp giọng nói với mọi người:
“Các vị, hôm nay mời các vị đến đây, có người lúc trước quen ta, cũng có người mới quen. Có người từng
giao ân tình, cũng có người từng kết thù hận. Chén rượu này, ta kính những người đã từng giao ân.”
Nhị gia uống cạn chén rượu, xong ném cái chén đi, tự mình đi tới trước một bước, ngẩng đầu rồi nói:
“Cái dập đầu này, ta dập trước những người từng kết thù hận.”
Lời vừa dứt, không ai kịp phản ứng, Nhị gia đã cúi đầu, trán đụng xuống tấm ván dưới thuyền, ‘cộp’ một
tiếng. Hắn chỉ còn một nửa đùi, cái đụng đầu này thật không dễ làm chút nào.
Tất cả mọi người đều sợ ngây người, trong đó có ta.
Ai dám nhận cái dập đầu này của Nhị gia chứ, đừng nói ta chỉ là một đứa nha hoàn, người đang ngồi ở đây
đều đang có việc cầu Nhị gia, cũng không dám nhận, vội vã nhao nhao đứng dậy. Không có ai ngờ đến tình
huống như vậy, cho nên cũng không dám mở miệng.
Nhị gia đứng dậy, thần tình vẫn như trước không hề thay đổi, hắn lại rót một chén rượu, nói với mọi người:
“Ta Dương Nhất Kỳ giao dịch làm ăn, chỉ dựa vào ba điều –!”
“Can đảm, đầu óc, và chữ tín.” Giọng nói Nhị gia trầm ổn, ánh mắt trong trẻo. “Lúc trước ta đã phạm
nhiều sai lầm, cho nên trời mới trừng phạt ta. Nếu chư vị chịu cho ta cơ hội, tin ta một lần, vậy sau này mọi
người có phúc cùng hưởng, có tiền cùng nhau kiếm, Dương Nhất Kỳ tuyệt đối sẽ không bạc đãi mọi người.”
Nhị gia chính là Nhị gia, rất biết nói năng, chỉ cần mấy câu, dưới chỗ ngồi đã có mấy người phải khóc.
“Về phần ngươi.” Nhị gia nhìn về phía Vương Chí, ngón tay mang chiếc nhẫn ngọc chỉ về phía ta, thấp giọng
nói: “Ngươi còn nhớ nàng không?”
Vương Chí nhìn ta, gật đầu.
Nhị gia thản nhiên nói: “Cho nàng ba cái dập đầu, cầu xin nàng một câu ‘Không có việc gì’, chuyện ngày
ấy xem như đã qua.”
Vương Chí đi tới trước mặt ta, ‘phịch’ một tiếng quỳ xuống, dập đầu ba cái, ta hoảng loạn nhìn Nhị gia,
Nhị gia không tỏ vẻ gì cả. Ta thử nói: “Không không không, không có việc gì đâu.”
Vương Chí đứng dậy, Nhị gia hướng hắn gật gật đầu.
Trên đường trở về, Nhị gia kêu ta vào trong kiệu, nói: “Uất ức cho ngươi.”
Ta khiếp sợ, đây vẫn là lần đầu tiên ta được công tử người ta dập đầu, ta nói không uất ức. Nhị gia cười,
nói: “Tới đây ngồi đi.”
Ta ngồi sát vào một chút, không dám ngẩng đầu nhìn Nhị gia, vẫn cứ cúi đầu. Nhị gia nói: “Ngươi cứ hay
cúi đầu, nhìn cái gì đấy?” Ta nói lung tung: “Nhìn nhẫn.” Nhị gia gỡ cái nhẫn ra, bỏ vào tay ta, “Ngươi
thích cái này? Cho ngươi.”
Ta nào dám nhận, lắc đầu nói: “Nô tỳ chỉ, chỉ nhìn nhìn thôi ạ.”
Nhị gia kéo tay ta qua, đem nhẫn thả vào tay ta. Một màu xanh biếc, vẫn còn mang theo hơi ấm trên người
Nhị gia. Ta cầm ở trong tay, không dám nói tiếp nữa.
Lần này Nhị gia trở về, liền ở lại nhà. Nhị gia chuyển sang một ngôi nhà lớn hơn, không khác Dương phủ
lúc trước là mấy. Phu nhân và các tiểu thư cũng được đón trở về. Trong phủ loáng cái đã trở nên náo nhiệt
hơn nhiều.
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Người lúc trước không được để ý nhất là Nhị gia, bây giờ đã là chủ nhân trong phủ, trừ bỏ phu nhân, mọi
người khi gặp đều phải tôn xưng một tiếng ‘lão gia’.
Sau đó, quản gia lại chiêu thêm mấy tiểu nha hoàn vào. Ta vừa nhìn liền biết, đây là để đưa vào viện Nhị
gia.
Ngày đó ta ngồi trong sân thật lâu, nhìn mặt trăng phát ngốc.
Ta thử tính toàn, hiện trong tay mình có bao nhiêu ngân lượng.
Tính cả nửa ngày, cuối cùng lại ra một kết quả khiến ta mừng rỡ. Thì ra mấy năm qua, ta tích lại cũng xem
như một người giàu có.
Không phải, là một phú hầu.
Tiếp qua mấy ngày, ta bắt đầu đổi tiền thành ngân phiếu, đem xiêm y trang sức mà Nhị gia cho trước đây
đổi thành bạc vụn. Chỉ có cái nhẫn ngọc kia, xinh đẹp như vậy, làm thế nào ta cũng thấy tiếc, cho nên để
vào trong bọc.
Khế ước bán thân của ta vẫn còn ở chỗ phu nhân, ta liền đi tìm phu nhân, nói nguyên do với bà, rồi đưa
tiền cho bà ấy, muốn bà trả thân tự do ình.
Phu nhân nhìn ta, nhẹ giọng nói: “Khế ước bán thân đó đâu còn nữa, năm đó khi gặp chuyện không may,
đã sớm thất lạc.”
Ta ngẩn ra, sau đó nói: “Vậy nô tỳ đi đây, sau này phu nhân hãy bảo trọng thân thể.”
Phu nhân không nói gì, ngồi ở trong đình, cúi đầu lau nước mắt.
Điều này khiến ta đi cũng không đành, ta đi qua đỡ bà ấy, nói: “Phu nhân người đừng khóc.”
Phu nhân khóc nức nở, nói: “Kỳ nhi đáng thương của ta…”
Nhị gia?
Ta hỏi: “Nhị gia làm sao ạ?”
Phu nhân lắc đầu, cứ lẩm bẩm: “Kỳ nhi đáng thương của ta, Kỳ nhi đáng thương của ta…”
Ta cũng không biết rốt cuộc vì sao bà ấy lại khóc, ta nói với bà ấy: “Phu nhân, người đừng khóc, Nhị gia
chúng ta bây giờ rất tốt.”
Phu nhân mặc kệ ta, cứ ngồi khóc một mình. Ta dỗ không được, đành thở dài, xoay người chuẩn bị rời đi.
Ta vừa quay người lại, đã thấy Nhị gia chống nạng, đứng cách đó không xa, nhìn chằm chằm vào cái bọc
trong tay ta. Lão quản gia nơm nớp sợ hãi đứng một bên, toàn thân run run.
Ta đi tới thỉnh an, nói: “Nhị gia, nô tỳ phải đi rồi.”
Nhị gia cười cười với ta, nói: “Tốt lắm.”
Ta sửng sốt, lập tức có chút không vui. Nói như thế nào thì ta cũng coi như là người đồng cam cộng khổ với
ngài rất nhiều năm qua, mặc dù chỉ là một tiểu nha hoàn, nhưng cũng không đến múc phải dùng cái ngữ
khí này chứ.
Đương nhiên, ta cũng không dám biểu hiện sự bất mãn của mình, nói với Nhị gia: “Vậy, Nhị gia bảo trọng.”
Nói xong, ta đi lướt qua bên cạnh hắn, đi được một khoảng xa, mới lén quay đầu lại, Nhị gia vẫn còn đứng
đó, mà quản gia đã quỳ gối bên cạnh Nhị gia, không biết đang nói cái gì.
Ta cứ cảm thấy, lưng Nhị gia có chút cong.
Sau đó ta lập tức lắc đầu.
Sao có thể chứ.
Ta mướn một tiếc xe bò, chuẩn bị trở về quê cũ.
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Kết quả đi chưa được ba ngày, liền bị quản gia chặn lại.
Ông ta nhìn thấy ta mà như nhìn thấy mẹ ruột mình, nhào tới quỳ xuống. Toàn bộ người trong khách điếm
đều nhìn về phía này. Ông ta nói: “Cô nương à, cô trở về đi –! Cầu cô mau trở về đi!”
Ta hỏi: “Ông làm sao vậy?”
Quản gia nói năng lộn xộn hồi lâu, cuối cùng ta mới tổng kết thành một câu –
Nhị gia bị bệnh.
Ta là xe bò trở ra, xe ngựa trở lại. Trên đường về ta nói với quản gia, “Mới có ba ngày, ấy thế nào liền bị
bệnh rồi?”
Quản gia vẻ mặt u sầu, “Ôi, là ta đa sự, là ta đa sự.”
Đáp phi sở vấn, ta lại nói: “Rốt cuộc là bệnh ra sao?”
Quản gia thở dài thật dài, nói với ta những lời thật thâm sâu:
“Cô nương, Nhị gia trong lòng có khổ a.”
Ta không thèm hỏi nữa.
Trở lại phủ, tất cả mọi người đều nhìn ta chằm chằm, ta rụt cổ đi vào viện Nhị gia, quản gia đưa đến cửa
viện, liền lui ra.
Viện rất lớn, nhưng lại không có một bóng người.
Trong lòng ta có chút oán giận quản gia, uổng công ông chiêu nhiều nha hoàn như vậy, sao ngay cả một
người hầu hạ cũng không có.
Ta đến trước phòng Nhị gia gõ gõ cửa, nói: “Nhị gia, ngài ở trong đó sao?”
Bên trong không có tiếng đáp lại.
Ta sợ hắn gặp chuyện không may, trực tiếp đẩy cửa ra.
Trong phòng, Nhị gia mặc áo ngủ, nhắm mắt nằm ở trên giường. Ta mới nhìn thấy hắn trong lòng liền xót
xa, không giả, là bị bệnh thật.
Ta đi qua, nhẹ giọng nói: “Nhị gia, ngài cảm thấy sao rồi, để nô tỳ cho người đi mời đại phu.”
Nhị gia chậm rãi mở mắt ra, nhìn ta, giọng nói khàn khàn: “Ngươi còn quan tâm đến chuyện sống chết của
ta làm gì.”
Ta há miệng, lại không nói gì.
Ta không biết phải nói gì.
Nhị gia vươn một tay, ta theo bản năng nắm lấy. Bàn tay Nhị gia rất lớn, trên đó đầy vết chai thô cứng.
Ta không biết trước đây tay của lão gia ra sao, có phải cũng giống như Nhị gia, nhận hết bao sương gió hay
không nữa.
Tay kia của hắn che hai mắt của mình, thanh âm khàn khàn, nói:
“Tiểu Hầu Tử, đừng đi có được không? Ngươi đi rồi, gia liền chịu không nổi…”
Kiếp này, Nhị gia đã nói một câu khiến ta khó chịu nhất, chính là câu này. So với lúc trước, khi bị hắn đánh
đá, còn đau hơn nhiều.

7. Chương 7
Thế nhưng ta lại nói với hắn: “Nhị gia, ta không thể ở lại được.”
Tay Nhị gia vẫn che trên mắt, nghe xong lời ta nói, hắn không mở miệng, cũng không buông tay ra.
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Ta nói tiếp: “Nhị gia, ngài nên đem những điều cần phân phó nói với quản gia cả đi, nếu không sợ rằng ông
ấy không thể hầu hạ ngài chu toàn được.”
Nhị gia vẫn không động đậy.
Ta liền tự mình làm chủ, gọi quản gia vào, quản gia nắm tay, đứng ở một bên.
Ta nói với ông ấy: “Quản gia, những điều ta sắp nói xin ông nhớ kỹ một chút.”
Quản gia gật đầu bảo được, “Cô nương muốn nói gì?”
Ta nói: “Chân Nhị gia đã đỡn hơn nhiều rồi, thế nhưng khi vào ngày mưa dầm sẽ thường xuyên bị đau, ông
nên chuẩn bị khăn ấm trước để đắp lên. Có một tiệm thuốc bắc, tên là ‘Hồi Xuân đường’, mặc dù chỉ là
hiệu thuốc nhỏ, nhưng lang trung ở đó có tay nghề rất tốt, hơn nữa mấy năm nay vẫn là người chăm sóc
chân cho Nhị gia, có vấn đề gì có thể đi tìm ông ấy.”
“Cái ống trúc để gắn vào chân kia ba tháng phải đổi một lần, thợ ở phương mộc ngay cửa thành biết làm
cái này, vải để bao chân không nên dùng tơ lụa, dùng vải thô tốt hơn. Quần áo của Nhị gia phần dưới nách
nên làm dày hơn một lớp, còn quần nhỏ ta đã để lại ở chỗ phu nhân rồi.”
“…”
“Nhị gia ăn uống không kiêng cử gì, nhưng khẩu vị của hắn hơi mặn, lão lang trung đã bảo không được ăn
đồ cay độc, cho nên ông hãy bảo phòng bếp tận lực đừng bỏ ớt vào được.”
“Buổi tối ông nên chú ý nhiều hơn một chút, có đôi khi Nhị gia ngủ không yên, thích ngồi trong sân uống
rượu. Chẳng qua hắn uống không nhiều, ông cũng đừng quấy rầy hắn, chỉ cần lén tránh ở phía sau trông
chừng, đừng để cho hắn bị thương là… Quản gia?”
Ta vừa mới nói mấy câu, đã nhìn thấy quản gia lão lệ tung hoành, quỳ xuống đất.
“Cô nương à –”
Ta không biết rốt cuộc quản gia đã xảy ra chuyện gì, trước đây lão gia còn sống ta cũng không biết ông ta
lại thích khóc như vậy.
Ta quay đầu, định nhờ Nhị gia an ủi ông ta mấy câu, nhưng Nhị gia vẫn giữ nguyên tư thế, không hề động
đậy. Trong nháy mắt ta cảm thấy dương như mình đã trở về mấy năm trước, khi Nhị gia mới bị thương
được đón về tới nhà, bộ dáng kia hệt như sống không ra sống, chết cũng chẳng ra chết.
Ta lắc lắc người Nhị gia, nói: “Nhị gia, ngài làm sao vậy?”
Nhị gia không động đậy, bàn tay đắp lên mắt, chỉ để lộ cái miệng đang mím chặt.
Quản gia ở một bên nói: “Từ lúc cô nương đi rồi, đã ngày nay lão gia không ăn gì cả.”
Ta mở to mắt, hỏi Nhị gia: “Sao Nhị gia lại không ăn gì cả?”
Quản gia dập đầu một cái, sau đó đứng dậy, nói: “Cô nương, ta già rồi, không thể nhớ nổi mấy thứ đó, cô
vẫn nên tự mình nhớ thì hơn.” Nói xong ông ta liền đi ra.
Ta sợ ngây người, như vậy mà cũng làm quản gia được sao?
“Tiểu Hầu Tử…” Nhị gia mở miệng, ta vội vàng tập trung sự chú ý vào hắn. Ta nói: “Nhị gia, ngài có muốn
ăn chút gì không, để nô tỳ gọi người đi làm.”
Nhị gia như nghĩ ngợi, rồi nói: “Mì.”
“Được! Ngài chờ một chút.”
Ta đi nhanh xuống bếp làm một bát mì, dọc đường trở về, tất cả mọi người đều nhìn ta, ánh mắt cực kỳ
nóng bỏng. Ta bị luồng nhiệt này lây nhiễm, thầm nghĩ mặc kệ dùng cách gì, đều phải đút hết bát mì này
cho Nhị gia mới được.
Ta lại nhớ đến trước kia khi Nhị gia không chịu ăn, còn buộc ta phải dùng tới sức mạnh.
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Hiện tại thì không được, cánh tay kia của Nhị gia, sờ cái thôi là ta đã nát bấy.
Nhưng mà lần này Nhị gia lại đặt biệt phối hợp, ta bưng mì qua, hắn gắp hai đũa liền hết trơn.
Nhìn hắn có sức lực ăn, trong lòng ta rất khoan khoái.
Nhị gia ăn xong, nhìn vào cái bát, thấp giọng hỏi: “Ngươi còn nhớ thời gian trước đây khi chúng ta ăn mì
không?”
Ta nói nhớ, khi đó hắn về nhà vào ban đêm, buổi tối chúng ta thường cùng ngồi trong phòng bếp ăn mì sợi.
Hiện tại mặc dù vẫn là ăn mì, nhưng cái bát này lại là bát ngọc.
Nhị gia nói: “Mấy ngày nay ngươi đi rồi, ta vẫn nhớ đến bát mì này.”
Ta nói: “Nếu Nhị gia thích ăn mì, liền bảo quản gia làm cho ạ.” Để mình đói thì có gì tốt chứ.
Nhị gia cười khổ một tiếng, nói: “Có đôi khi, ta thật không biết là ngươi ngu thật, hay là giả ngu nữa.”
Ta không nói chuyện.
Nhị gia dựa vào đầu giường, nhẹ giọng nói: “Năm đó có một lần đi đến Giang Tô, đụng phải một trận mưa
lớn, thương đội bị kẹt trong núi không ra được.”
Ta không biết vì sao Nhị gia bỗng nhiên đề cập đến chuyện này với ta, nhưng mà ta vẫn im lặng nghe.
Nhị gia vỗ vỗ chân mình, nhìn ta, nói:
“Khi đó gia bị mất cái ống trúc, cứ như vậy mà đi. Buổi tối tránh trong một cái sơn động, lạnh đến chết
người. Mọi người sợ cứ như vậy mà chết tại đó, liền nói chuyện phiếm để động viên nhau. Lúc đó một người
ngồi bên cạnh ta liền hỏi, ‘Ngươi đã như vậy, sao lại còn đi làm gì.’ Ta nói với hắn ta phải kiếm tiền. Người
nọ cười, nói ‘Cũng đúng, nếu không vì tiền, ai lại muốn khổ cực đi ra ngoài như vậy chứ.’ Ta lại nói với hắn,
ta kiếm tiền, nhưng không phải vì tiền. Hắn hỏi ta có ý gì…”
Nhị gia hồi tưởng lại, nhẹ nhàng đỡ chân mình, giọng nói rất bình tĩnh.
“Ta nói cho hắn biết, sau khi ta mất chân, cứ nghĩ rằng cả đời này chẳng còn ý nghĩa gì cả, cho nên vốn
không muốn sống nữa. Thế nhưng có một ngày ta chợt phát hiện, trên đời này còn có một người, chịu vì
một kẻ tàn phế như ta mà ra sức. Chẳng qua người đó ngu xuẩn muốn chết, cho nên ta liền nghĩ, nếu ta cứ
vậy mà chết đi, nàng kia phải làm sao bây giờ.”
“Khi phế nhân coi trọng thứ gì đó, thì vẫn là phế nhân. Cho nên ta tự nhủ với mình, ta phải đi lên, phải
làm người trên người khác. Dù ta chỉ còn một nửa, thì ta vẫn phải nâng nàng lên cao.”
“Cho nên khổ cực gì ta cũng có thể chịu được, ta ở bên ngoài một nắng hai sương, màn trời chiếu đất, uống
gió lạnh ăn cát nóng, nhưng chỉ cần nàng được ở trong thành Hàng Châu hưởng phúc, trong lòng ta liền
thoải mái, con đường này vẫn có thể tiếp tục đi tới.”
Không biết từ lúc nào, hai viền mắt của Nhị gia đã đỏ lên, đỏ đến nổi ta không dám nhìn dù chỉ là một lần.
“Tiểu Hầu Tử…” Hắn kéo tay ta, cúi người xuống, ở cạnh gò má của ta nói: “Nàng biết kiếp này, chuyện ta
hối hận nhất là gì không?”
Ta dùng sức lắc đầu, không biết, ta không biết cái gì cả.
Nhị gia run run nói: “Là không nhớ được nàng.”
Hắn nắm lấy tay ta, đưa tới trước ngực hắn, nước mắt nóng hôi hổi rơi lên cổ tay ta, ta cảm thấy ngực mình
khó chịu muốn chết.
“Chuyện gia hối hận nhất, chính là không nhớ được nàng.” Hắn nắm tay ta vỗ vào lồng ngực của mình. “Rõ
ràng nàng đã ở trong viện của ta hai năm trời, nhưng ta lại không hề nhớ tới nàng. Ta thậm chí có thể nhớ
trong viện có bao nhiêu ngọn núi giả, bao nhiêu cái ao, nhưng ta lại không thể nhớ ra nàng. Nàng hãy nói
là nàng đã gạt ta đi, nàng thật sự từng ở trong viện sao?”
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Đột nhiên, ta cảm thấy mình uất ức muốn chết, khóc lớn đáp: “Ta không gạt ngài, ta từng ở đó! Từng ở
đó –!”
Thoáng cái, Nhị gia đã ôm lấy ta, thấp giọng nói: “Nàng không gạt ta, ta biết nàng không gạt ta. Cho nên
bây giờ gia mới gặp phải báo ứng. Lúc trước có nàng, gia không nhìn thấy, hiện tại gia muốn nhìn, thì nàng
lại muốn đi. Tiểu Hầu Tử, nàng còn muốn để gia sống sao?”
Ta khóc hu hu, mùi vị trên người Nhị gia rất dễ chịu, sạch sẽ, lại có chút ấm áp. Ta khóc hồi lâu, liền nằm
trong lòng Nhị gia ngủ luôn.
Lúc tỉnh lại, phát hiện Nhị gia cũng đang ngủ, hắn nghiêng người, bao lấy ta.
Ta vừa mới động đậy, tay Nhị gia đã căng cứng, mở mắt ra.
Ta là một con khỉ hoa cúc, lần đầu tiên tỉnh dậy trong lòng của nam nhân, ta giãy dụa, muốn giữ gìn sự
thuần khiết của mình.
Cánh tay Nhị gia như vòng thiếc, ta giãy thế nào cũng không ra, ta nói Nhị gia ngài mau buông ra. Nhị gia
nhìn ta, mặt không chút thay đổi nói: “Thả ra nàng lại chạy nữa, đến khi đấy thì để gia bò đuổi theo sao?”
Ta không động nữa.
Dù sao thì vòng tay của Nhị gia cũng rất ấm.
Nằm một hồi, ta nhỏ giọng nói: “Ta không làm thông phòng nha hoàn đâu.”
Nhị gia ở trên đỉnh đầu ta nhẹ giọng cười, hỏi: “Vì sao?”
Ta đáp: “Thông phòng nha hoàn cũng bị giẫm chân…” Trước đây ta toàn nhìn thấy như thế.
Có lẽ Nhị gia nghe không hiểu sự thâm ảo trong lời ta nói, nghĩ một lát, lại hỏi: “Nàng nói là, ta đánh
nàng?” Nói xong, hắn lại lập tức nói tiếp: “Lúc trước ta cũng không đánh những nha hoàn thông phòng
khác.”
Ta gật đầu, “Đúng vậy, Nhị gia toàn đánh ta.”
Cánh tay Nhị gia cứng đờ, “Cái gì?”
Ta ngẩng đầu lên nhìn hắn, kể lại những chuyện tình trước kia một lần cho hắn nghe. Nhị gia mặt đen như
đáy nồi, cắn răng nói: “Không có khả năng! Ta không thể nào đánh nàng được!”
Ta thấy Nhị gia không tin mình, lại đem những chuyện khác kể lại tỉ mỉ một lần nữa. Cái gì mà đá người
này, đẩy người này, tát tai này. Nhị gia càng nghe thì mặt lại càng đen, cuối cùng toàn thân run run ngồi
dậy, ánh mắt nhìn ta lại mang theo vẻ sợ hãi.
“Cho nên… Cho nên nàng hận ta đúng không, ta từng đánh nàng, nàng hận ta đúng không…” Đây là lần đầu
tiên ta thấy Nhị gia hoảng loạn như thế, hắn xoay người, ta tưởng là hắn định chống nạng đi đâu, kết quả
hắn lại trực tiếp đi xuống.
Ta kêu một tiếng Nhị gia, hắn đã ngã dập xuống đất.
Ta lao xuống giường, thấy chân hắn đã bị đụng trầy da. Định ra ngoài tìm thuốc trị thương, Nhị gia lại kéo
tay ta lại.
“Nàng đừng đi, tiểu Hầu Tử, nàng đừng đi.” Nhị gia nằm bò trên mặt đất, cũng không để ý gì đến vẻ ngoài,
siết chặt lấy tay ta. “Nàng có thể đánh trả, nàng cứ đánh ta đi, đánh trả đi.”
Cuối cùng ta cũng biết hắn làm sao vậy.
Ta ngồi xổm xuống, đỡ vai Nhị gia, dìu hắn lên giường.
Ta nói với hắn: “Nhị gia, chuyện lúc trước đều đã trôi qua, ngài nên quên đi.”
Nhị gia cúi đầu, thần sắc rất đau khổ.
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Cái đầu khỉ ngu dốt của ta chợt lóe lên tia sáng, cảm thấy đây là một cơ hội tốt, vội vàng nói: “Nhị gia ta
không muốn làm thông phòng nha hoàn đâu.”
Nhị gia vẫn cúi đầu, thấp giọng hỏi: “Vậy thông phòng phu nhân có làm không?”
Ta sửng sốt, thông phòng phu nhân là cái gì?
Ta cẩn thận hỏi hắn, “Nhị gia, vậy thông phòng phu nhân này… có mấy người?”
Nhị gia chợt ngẩng đầu, trừng mắt nhìn ta, hung ác nói: “Lúc trước Dương phủ có mấy phu nhân?!” Ta
nghĩ ngợi, đáp: “Chỉ có một mình phu nhân là phu nhân ạ.”
Ta tự làm mình rối bời luôn rồi.
Sau đó ta bỗng tỉnh ngộ lại, Nhị gia đây là đang làm gì đây?
Nhị gia nhìn thấy đôi mắt khỉ của ta sáng lên, biết ta có lẽ đã hiểu, liền hừ một tiếng, quay đầu đi.
Ta nhìn hắn, nói: “Nhị gia, mặt ngài thật là đỏ.”
Nhị gia xoay qua đây, nở một nụ cười lạnh.
Ta lập tức liền biết mình vui quá hóa buồn rồi.
Quả nhiên, trong chớp mắt sau đó, Nhị gia nhẹ nhàng đẩy ta một cái, ta tựa như con khỉ chết nằm thẳng
lên giường, Nhị gia lấn tới, áp lên người ta.
Ta há miệng run rẩy hỏi hắn: “Nhị gia, ngài, trên người của ngài có vị gì vậy?” Rất dễ ngửi.
Nhị gia chống người nhìn ta, thản nhiên nói: “Vị nam nhân.”
Ta không dám nói thêm nữa.
Ngày đó, ta tự mình thể nghiệm cái cảm giác ‘Thoải mái ngất trời’ mà bọn thông phòng nha hoàn đã nói.
Đúng là ‘thoải mái đến ngất trời’ thật.
Điều đáng bi thương là – ta không bao giờ còn là một con khỉ hoa cúc nữa.
Ta nhìn Nhị gia đang im lặng ngủ bên cạnh ta, hắn vẫn cứ hỏi, lần đầu tiên hắn thấy ta là khi nào, ta nói
ta đã quên.
Thật ra là ta đã nói dối.
Làm sao ta có thể quên ngày đó.
Hắn mặc một thân áo trắng, ngồi trong sảnh đường, bàn tay thon dài bưng chén trà, nói với ta: “Ngẩng
đầu.”
Ta nâng đầu, nhìn thấy hắn nhíu mày, sau đó phì cười một tiếng, nói: “Quả thực giống như con khỉ vậy.”
Khi đó, bọn nha hoàn chung quanh đều cười lên, nhưng ta không để ý đến.
Ta vẫn nhìn hắn, nhìn hắn cao cao tại thượng, tựa như nhìn tiên nhân trong lòng mình vậy.
Lúc trước ta nghĩ, người như Nhị gia vậy, chỉ sợ cuối cùng cả đời ta, cũng không chạm được dù chỉ là một
ngón tay.
Sau đó Nhị gia bị thương, ta có thể ở lại chăm sóc cho hắn, cảm thấy mặc dù có hơi khổ mệt, nhưng ít nhất
hắn đã từ hàng tiên thần nhảy xuống, đến nơi ta có thể chạm vào được.
Không ngờ Nhị gia lợi hại như vậy, tự mình bò ra khỏi địa ngục, ta vốn cho rằng hắn sẽ trở về vị trí trước
đây, ai biết hắn lại quay trở lại – kéo lấy ta tay cùng đi theo.
Về sau, Nhị gia thường muốn ta kể chuyện trước đây cho hắn nghe, ta không kể hắn liền mất hứng, mà kể
xong hắn lại ngồi khó chịu một mình. Mới đầu ta không đành lòng, sau đó ta lại cảm thấy chơi vậy rất vui.
Thế nhưng, ta chỉ dám kể những chuyện khi hắn phát hỏa, lúc hắn không phát hỏa, im lặng đi ngang qua
ta, ta chưa bao giờ dám nói.
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Bởi vì ta sợ nói, có một số việc sẽ không thể giấu được nữa.
Đọc và tải ebook truyện tại: http://truyenclub.com/nhi-gia-nha-ta
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