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1. Chương 1: Hoàng Hậu
Ngoài phòng tuyết đang rơi, tháng tư vẫn còn tuyết, tình cảnh này Tề Tu vốn chưa từng thấy trong mấy
năm gần đây.
Chỉ tiếc, còn có chuyện nhất định y phải đi làm, nếu không y vốn định hảo hảo thưởng thức kỳ cảnh mà chỉ
tái ngoại mới có này.
Hài tử kia, bất quá mới mười bốn tuổi, chỉ tiếc, quả nhiên không chịu nổi hấp dẫn, cư nhiên cùng cung nữ
có gian tình.
Vốn tưởng rằng hoàng đế sẽ niệm tình cũ, thay hắn nói tốt mấy, dù sao cũng phát hiện kịp thời, chưa làm
ra sai lầm gì lớn.
Nhưng không ngờ, hoàng đế cư nhiên bỏ lại một câu, giao cho hoàng hậu xử trí, rồi đi săn bắn du ngoạn.
Đã nói như vậy thì lúc trở về, hoàng đế ngay cả hình dạng của hài tử này cũng sẽ nhận không ra.
Tề Tu vuốt vuốt cánh tay của mình, đứng lên.
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Soạt một tiếng, thư rơi trên mặt đất.
Phong thư này, y đã đọc vô số lần.
Ngoài cửa cung có người nghe được tiếng vang, lập tức tiến vào, Tề Tu khoát tay chặn lại, lạnh lùng nói,
“Gọi tiểu Ngũ tử vào đây.”
Chỉ nháy mắt 1 cái, thiếp thân nội thị tiểu Ngũ tử ôm 1 chồng sách thật cao tiến vào, sách rơi xuống gần
chân Tề Tu, hắn lập tức nhặt sách lên, sau đó vẻ mặt sợ hãi quỳ một bên.
Tề Tu nhướn mi nhìn về phía tiểu Ngũ tử, không biết hắn là vì đông lạnh hay là sợ, thân thể không ngừng
run rẩy.
“Phong Hoa mấy ngày nay thân thể không khỏe, ta lại không muốn hoàng thượng phái người khác tới phiền
ta, mới thuận miệng nói với Thư phi mượn ngươi, như thế nào, không thích nơi này sao?”
Tiểu ngũ tử thở gấp dập đầu, vừa dập đầu vừa cầu xin tha tội, “Hoàng hậu khai ân, hoàng hậu khai ân.”
Tề Tu hừ nhẹ một tiếng, đưa tay lên đầu gở xuống một cây trâm.
Đó là một ngân trâm kiểu dáng rất cổ, cũng không có gì độc đáo, có thể nói trong cung không ai có.(*)
“Nghe nói, Ngữ quý nhân vốn là cháu của Thư phi, mà Thư phi cũng rất trùng hợp có một người cháu như
vậy.” Tề Tu vừa nói vừa đem cây trân kia vứt xuống đất, lạnh lùng nói, “Tuy là nam tử, nhưng lại ở vị trí
của nữ nhân(**), hoàng đế nếu đem việc này giao cho ta làm, ta cũng không muốn chém tận giết tuyệt, chỉ
là, như thế nào thì còn phải xem Thư phi nương nương.”
“Hoàng hậu nương nương tha mạng, Hoàng hậu nương nương tha mạng.”
Tề Tu khoát tay áo, lạnh lùng nói, “Năm đó Thư phi nương nương vào cung, xinh đẹp hiếm thấy, hoàng đế
liên tiếp mấy ngày đều lưu luyến Vọng Thư cung. Ta nhớ rõ, ngày đó hoàng đế nói, là bởi vì Thư phi nương
nương có một đôi mắt linh động.”
Nói xong, vỗ vỗ tay.
Tiểu Ngũ tử run rẩy nhặt lên cây trâm kia. Ngẩng đầu nhìn hoàng hậu, không biết hoàng hậu có dụng ý gì.
Tề Tu cười cười, quả nhiên là chủ tử thế nào thì nô tài thế đó.
Ngu xuẩn.
Bất quá cũng may Thư phi mặc dù ngu xuẩn nhưng cũng là người hiểu biết, vì vậy Tề Tu khoát tay nói, “Đi
thôi, đêm khuya sương nhiều, Thư phi nương nương cũng không ngủ được, lạnh như thế, không nên để cho
hắn nhìn Thư cung mà đứng ngồi không yên. Ngươi đem chuyện ta đã nói truyền cho hắn, thứ này ngươi
mang theo, nói là ta tặng lễ an ủi cho hắn.”
Tiểu Ngũ tử quỳ lui ra cửa.
Tề Tu sắc mặt không đổi, hướng về phía cửa sổ nhẹ giọng nói, “Vào đi, bên ngoài lạnh lẽo.”
Vừa dứt lời, từ cửa sổ nhảy vào một thân ảnh nho nhỏ, xem bộ dáng bất quá chỉ bảy tám tuổi, hai bím tóc
đung đưa, rất đáng yêu.
“Hoàng hậu nương nương vạn phúc kim an.”
“Tiểu nha đầu, mấy ngày không gặp, cái miệng lại ngọt thêm không ít. Nói tóm lại, năm nay tuyển tú, nử
tử hán gia hơi ít, không biết có ai.”
Tiểu cô nương lắc đầu, nũng nịu nói, “Nguyên lai, Hoàng hậu nương nương còn chưa biết.”
“Ngươi cứ đem hai chữ nương nương treo trên mép, ta nhân tiện đem ngươi hiến cho hoàng đế, nói rằng đáp
ứng.”
“Tề ca ca, đừng nóng giận, Linh nhi đã lâu không gặp ngươi, chỉ đùa với ngươi một chút.”
“Nói mau, lát nữa ta còn muốn đi xem diễn trò.”
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“Ngươi chắc chắn Thư phi sẽ vì 1 tên thế mạng như Ngữ quý nhân, mà buông tha cả đời vinh hoa của mình
sao.”
“Hắn đã là bại tướng dưới tay ta, Ngữ quý nhân đó hoàng đế mặc dù không thay hắn cầu tình nhưng lại
đem hắn giao cho ta, có thể thấy được vẫn còn có cơ hội chuyển bại thành thắng.”
“Tề ca ca hảo thông minh.”
“Ngươi thôi đánh trống lảng đi, chẳng lẽ chưa nhìn thấy danh sách tuyển tú năm nay sao?”
Linh nhi lắc đầu cười nói, “Không phải không thấy được, mà là căn bản không có.”
“Không có?”
“Không có nữ tử hán gia, tất cả người dự tuyển, đều là nam tử.”
“!”
“Cho nên, Tề ca ca cứ yên tâm đi, có thể sinh hạ long tử cũng chỉ có…”
“Tốt lắm. Ngươi có thể trở về.” Tề Tu cắt ngang lời Linh nhi nói, từ trong lòng lấy ra 1 phong thư, giao cho
Linh nhi dặn dò nói, “Bảy ngày sau, hoàng đế hồi cung tất nhiên sẽ đi Bạch Lộ quận, thứ này rơi ra từ tay
áo, cái khác không cần ta dạy đi.”
“Đương nhiên.” Linh nhi tiếp nhận phong thư cẩn thận cất vào trong ngực, sau đó xoay người từ cửa sổ rời
đi.
Gió từ cửa sổ thổi vào, Tề Tu không khỏi run rẩy 1 chút.
Kỳ thật, y cũng sợ lạnh.
Mười tuổi năm ấy, hoàng đế cũng không phải hoàng đế.
Hắn chỉ là một hoàng tử tên Thuần Dương.
Y cùng Thuần Dương đọc sách, tập võ. Hai người như hình với bóng.
Sau đó, Thuần Dương mắc 1 cơn bệnh nặng, Tề Tu tự xin đi Phong Cuồng tự cầu phúc cho hắn.
Vừa đi, đã là năm năm.
Trong năm năm, hai người thư từ qua lại không ngừng. Tề Tu biết, Thuần Dương sẽ trở thành hoàng đế.
Tề Tu rất may mắn mình vốn là người Dương tộc, cho nên, y tưởng rằng chính mình sẽ trở thành hoàng
hậu của Thuần Dương.
Ai ngờ khi gặp lại, Thuần Dương nói đùa rằng, sau này có thể gọi hắn là ca ca.
Sau đó, Tề Tu thấy ca ca mình ở sau lưng hung hăng cho Thuần Dương một cái tát, giả vờ cả giận nói, “Ai
cho ngươi nói hưu nói vượn.”
Nguyên lai, vị trí của mình bất tri bất giác đã bị thay thế.
Ít nhất, vị trí trong tâm đã bị thay thế rồi.
Trên mặt đột nhiên ấm áp, bất giác, Tề Tu đột nhiên khóc.
Cư nhiên, lại nghĩ tới chuyện cũ.
Tề Tu hung hăng lau khô lệ trên mặt, sau đó cười thầm chính mình đối với một người chết có cái gì mà phải
đố kỵ.
Hắn không xứng!
Mặc dù là là ca ca của mình, cũng không xứng!
Trên đời này không còn người đáng để làm cho mình phải đau khổ như ruột gan đứt ra từng khúc.
Bất luận kẻ nào, bất cứ chuyện gì, cũng không hề chi nữa.
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Bởi vì, hắn là hoàng đế. Còn y là hoàng hậu của hắn.
Trừ chuyện đó ra, những người khác đều vốn là thứ dư thừa.
Đương đương đương đương.(tiếng báo canh)
Canh tư đã qua, ngoài cửa một trận tiếng động lớn xôn xao.
“Chuyện gì? Hoàng hậu đã ngủ, có việc ngày mai hãy đến. Khụ khụ khụ…”
“Vọng Thư cung xảy ra chuyện, Thư phi nương nương hắn không cẩn thận làm bị thương 2 mắt, hôm nay
thái y đã đến, nói là, hai mắt chỉ sợ không chữa được.”
Tề Tu đứng ở cửa sổ, nghe rất chăm chú.
“Phong Hoa, vào đây.”
“Điện hạ…”
“Bệnh còn chưa hết, hơn nửa đêm còn để ý đống phế vật đó làm gì.”
“Vâng.”
“Nếu còn có khí lực, nhân tiện thay ta đi Vu Phi hiên một chuyến. Ba chén rượu, để cho chính hắn chọn “
Hai mắt của Thư phi, cũng chỉ đáng giá đến thế thôi.
Khóe miệng Tề Tu nhẹ nhàng vung lên, ván cờ này xem ra lại là y thắng.
Chú giải:
(*)Câu này, hơi khó diễn giải, lúc đầu ta nghĩ là cây trâm này quá bình thường, trong cung phi tần nào cũng
có thể có, nhưng sau đó thì ta lại thấy có vẻ là do cây trầm quá tầm thường nên không ai dùng, cho nên
mới là “không ai có”.
(**)Câu này thì QT đại nhân dịch là “có lòng dạ đàn bà”, nhưng ta thấy kỳ cho nên để như thế naˆˆ
=====================================================

2. Chương 2: Hoàng Đế
?
Bảy ngày sau, hoàng đế hồi cung.
Hoàng hậu cáo ốm, không đi nghênh tiếp. Mắt Thư phi chưa lành, cũng mượn cớ không ra ngoài.
Hoàng đế nghe nói vậy, cũng đơn giản bỏ đi chuyện phô trương đón tiếp, sau khi trở về trực tiếp đi thỉnh
an thái hậu.
Vậy mà lại không thấy ai.
Thái hậu năm này đã gần năm mươi, phong thái không giảm.
Chỉ là sau khi tiên hoàng băng hà, hầu như không ra khỏi cửa nửa bước.
Hoàng đế đang nghĩ thái hậu đi nơi nào, liền nghe được phía sau có người nhẹ giọng nói, “Nghe nói, ngươi
tại Bạch Lộ quận không hẹn mà gặp một vị công tử phong lưu văn nhã, nảy sinh 1 đoạn tình cảm.”
Hoàng đế quay đầu lại, đối diện là phụ thượng với dung mạo vẫn trẻ trung chẳng kém mình là bao.
Hoàng đế quen gọi tiên hoàng là phụ hoàng, mặc dù khi còn bé không hiểu chuyện từng mấy lần gọi mẫu
hậu, nhưng lúc hiểu chuyện đều gọi thái hậu là phụ thượng.
Hoàng đế chưa kịp mở miệng, thái hậu đã lộ ra vẻ mặt đắc ý.
Hoàng đế mang bộ dạng bị nhìn thấu tâm sự, hận không thể tìm nơi nào đó để mà trốn.
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“Người nọ khi mặc bạch y, cực kỳ giống Vong Trần hoàng hậu phải không?”
“Phụ thượng, người làm sao biết.”
“Hoàng hậu hiền lương thục đức, thật không hỗ là để nhất hiền lương của triều ta, dù là ta lúc còn trẻ cũng
phải tự ti.”
“Tề Tu? Việc này cùng Tề Tu có liên quan gì?”
“Là hắn tìm được vị công tử kia, vừa hay lại giúp cho 2 người tại Bạch lộ quận không hẹn mà gặp, ta vốn
cùng hắn thương nghị việc tuyển tú tháng sau, nghe nói hắn bị bệnh nên đi thăm một chút.”
“Tề Tu bị bệnh?”
Phụ tử hai người một mặt vừa nói một mặt trở lại trong cung ngồi xuống, nghe nói hoàng hậu bị bệnh
hoàng đế vẻ mặt lo âu nói, “Ta cứ tưởng rằng hắn còn giận ta, không nghĩ lại thật sự bị bệnh.”
“Nghe nói là bởi vì Thư phi không cẩn thận làm bị thương đôi mắt, hoàng hậu tự trách không thể chiếu cố
hảo hậu cung phi tần, lúc này mới làm cho hỏa khí công tâm.”
“Mắt của Nguyệt bị thương? Có nghiêm trọng không?”
Hoàng thái hậu cười vang nói, “Ngươi xem ngươi xem, trước đó còn lo lắng cho hoàng hậu, giờ lại nhớ Thư
phi, ta còn nghe nói vị công tử ở Bạch lộ quận kia, mặc dù một bộ dáng ôn nhuận, nhưng tính tình cương
liệt, nếu không phải ngày ấy trúng dược, chỉ sợ ngươi mặc dù là bá vương cũng không thể ngạnh thượng
cung mà còn phải chịu thiệt.”
“Phụ thượng, chớ cười nhạo nhi thần, nhi thần chỉ là…”
“Phụ hoàng ngươi bạc mệnh, ở bên ta không bao lâu thì đã mất sớm, cho nên không kịp thay lòng cũng
nhân tiện lưu lại danh tiếng tốt, 1 mình ta ở trong cung cũng không có nhiều lạc thú.”(*)
“Phụ thượng dạy bảo rất đúng, năm nay tuyển tú coi như là cho nam tử Hán gia một cơ hội, từ nay về sau,
nhi thần quyết không tuyển tú nữa.”
“Nhìn ngươi bộ dáng như không thể chờ đợi được nữa, ta cũng không muốn lưu ngươi lại.”
“Nhi thần cáo lui.”
“Cung nhi…”
Hoàng đế cả kinh, hình như từ khi hiểu chuyện phụ thượng cũng rất ít khi gọi mình như vậy.
“Tình thâm không thọ…”
Tình thâm không thọ.
Tình thâm không thọ!
Hoàng đế cứ bước từng bước về phía trước, đột nhiên ngẩng đầu nhìn bầu trời.
Bầu trời đúng lúc có vài con bồ câu bay qua, chính là chuyện năm đó người kia thích nhất.
Ngồi trên mái nhà, tựa vào vai mình.
Bên cạnh là bàn điểm tâm, sau đó người nọ vô cùng tùy tiện vứt vỏ đậu phộng đã ăn khắp nơi.
Thoáng một cái, người kia rời đi đã năm năm rồi.
Thời gian mà mình cùng hắn làm bạn, cũng bất quá chỉ có năm năm mà thôi.
Hoàng đế đột nhiên tưởng niệm, lúc còn trẻ. Hai người cùng nhau ngồi ngắm bầu trời từ tối đen đến hừng
đông.
Hiện tại, hoàng đế xoay người nhìn tên nô tài bên cạnh một chút, khoát tay áo nói, “Sẵn dịp đang đi dạo,
không nên gọi kiệu, chúng ta đi đến chỗ hoàng hậu.”
Nội thị hầu cận hoàng đế, tiểu Xoa tử, liếc người phía sau, người đứng sau thức thời lập tức đi thông báo.
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Hoàng đế nhìn thấy, cũng không trách cứ.
Về phần Nguyệt, ai…
Tri kỷ, quả thật là làm khó hắn rồi.(**)
Hoàng đế nhẹ nhàng thở dài.
Chính mình có khát vọng trở thành Nghiêu Thuấn Vũ, đáng tiếc, người bên cạnh hắn đều là long phượng,
nếu không phải thì cũng là mỹ nhân.
Một lát sau, hoàng đế tới Vọng Hiền cung của hoàng hậu.
Cố ý không để người thông báo, hoàng đế cho tất cả lui xuống, một mình vào Vọng Hiền cung.
Tề Tu đang tựa vào tháp, tay trái cầm thư, tay phải nâng người, mái tóc xỏa xuống trên vai, quần áo nửa
mở.
Hoàng đế tiến đến, y cũng không đứng dậy đón chào, chỉ dùng hai mắt nhìn lướt qua, tỏ vẻ chính mình đã
biết hoàng đế đến.
Hoàng đế biết hoàng hậu này của hắn, chỉ khi ở trước mặt phi tần mới lộ ra 1 chút phong thái hoàng hậu.
Hoặc là lúc thái hậu tới, y còn có thể chú ý một chút tôn ti.
Hoàng đế nhẹ nhàng tựa vào người Tề Tu, đưa tay vuốt ve mái tóc dài của Tề Tu.
Tề Tu nhướn mi đối diện ánh mắt ý vị thâm trường của hoàng đế.
“Sao vậy, không tìm Thư phi đi.”
“Nghe nói ngươi bị bệnh, ta nào có tâm tư đi thăm người khác.”
“Phần tâm ý này của hoàng thượng ta đã nhận, xem cũng xem qua rồi, vẫn xin thỉnh hoàng thượng… ngô…”
Đôi môi vừa rời đi, Tề Tu nhân tiện đẩy mạnh hoàng đế ra, sau đó lạnh lùng nhìn về phía hoàng đế, cả giận
nói, “Ngươi cho ta ăn cái gì.”
Hoàng đế cười nói, “Ngươi ở Bạch Lộ quận an bài cho ta 1 trò hay, ta bất quá chỉ muốn ngươi cùng ta tiếp
tục xướng hết.”
“Người không phải đã bị ngươi mang về rồi sao, hoàng thượng hay là tiếp tục cùng vị giai nhân kia xướng
hết đi.”
Hoàng đế cười tiến lên, lập tức nắm hai tay Tề Tu, y nhướn mày, chung quy vẫn cho hoàng đế đem tay mình
đè trên đỉnh đầu.
“Ngươi biết rõ, ta trở về sẽ đi ngang qua Bạch Lộ quận, còn cố ý an bài một tuồng kịch.”
“Thế nào, hoàng thượng chắc lại không gọi sai tên của người ta chứ.”
“Cái miệng này của ngươi, đúng thật là chỉ có lúc bị hôn, mới có thể phát ra thanh âm làm cho người ta
thoải mái.”
“Ngươi…”
Thanh âm bị tiếng rên rỉ thay thế, Tề Tu nhận mệnh tùy ý hoàng đế cướp đoạt trong miệng mình.
Dù sao, địa phương sâu hơn cũng đã bị hắn xâm nhập qua, chỉ là một nụ hôn nồng nhiệt thì có là gì.
Hơn nữa, đây không phải trừng phạt cũng không phải vũ nhục.
Hắn là hoàng đế của y, y là hoàng hậu của hắn.
Chỉ là chuyện khuê phòng, không hơn.
Lúc Tề Tu tưởng rằng sẽ bị hoàng đế hôn đến mức bất tỉnh như trước kia, Tề Tu cảm giác chính mình được
hắn gắt gao ôm vào lòng, ngay sau đó bị hung hăng ném lên giường.
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“Nghe nói, ngươi tha cho Ngữ quý nhân.”
Roẹt một tiếng, y phục vốn đã mở rộng lúc này hoàn toàn mất giá trị nguyên bản.
Hoàng đế đưa tay nhẹ nhàng xoa tiểu phúc của Tề Tu.
“Ngươi sớm biết rằng hắn không phải người Dương tộc, cho nên mới lưu hắn một mạng. Chỉ tiếc, Nguyệt sợ
việc này bại lộ, cho nên nhất định không thể để cho Ngữ quý nhân bị ngươi ban thưởng tử, nếu không, lúc
hắn uống rượu mà người Dương tộc uống vào mới bị phát độc thì lại vô sự, bộ tộc Nguyệt thị bọn họ chẳng
phải cũng bị diệt tộc sao.”
“Ngươi đã sớm biết.”
Hoàng đế cúi người liếm lên cổ Tề Tu, “Trên đời này, người ta muốn cùng ta sinh hài tử chỉ có ngươi.”
“Ngươi…” Tề Tu cắn răng, quay đầu đi chỗ khác không nhìn vào mắt hoàng đế.
Hoàng đế cười xấu xa từ cổ Tề Tu vẽ đến trước ngực, sau đó tại điểm mẫn cảm trước ngực Tề Tu nhẹ nhàng
cắn một cái.
“Thuần Dương ngươi tên hỗn đản này!” Tề Tu rốt cục không nhịn được mắng ra tiếng.
“Ngoan, đừng tức giận. Lần trước là ta say.”
“Không nên đề cập chuyện lần trước.”
Y không nên nhớ tới chuyện hoàng đế sau khi say lúc ôm mình lại kêu tên Vong Trần.
“Lần trước là ta sai, bất quá lúc này, là ngươi sai.”
“Ngươi…” Tề Tu trừng mắt to nhìn hoàng đế không biết từ nơi nào lấy ra một cái đai lưng màu trắng.
“Mắt của Nguyệt, ngươi muốn lấy cái gì bồi thường cho ta.”
Tề Tu cắn chặt môi, dứt khoát nhắm mắt lại không để ý tới tên điên trước mắt.
“Ngươi nói xem, ta nên trói chặt chỗ nào của ngươi thì tốt đây.”
“Hoang… Hoang ***…”
Một trận khô nóng truyền đến, thuốc mới vừa uống khi nãy xem ra đã bắt đầu phát tác.
Hoàng đế vẻ mặt cười xấu xa nhìn Tề Tu đang cố gắng kiềm chế nói, “Lần sau nhớ kỹ, thứ thuốc này chỉ
dùng lượng vừa đủ thì tốt, nhưng nhiều quá sẽ nháo tới mạng người a.”
Nói xong, nhẹ nhàng đưa tay kéo màn ở đầu giường.
Sa liêm nhẹ nhàng hạ xuống, hai thân ảnh giao triền cùng một chỗ.
Xem ra, tạm thời không thể ngủ rồi.
Dù sao, đêm vẫn còn dài.
Chú giải:
(*)Câu này, theo ta nghĩ đó là tiên hoàng mất sớm, mà thái hậu cũng còn trẻ, lúc đó 2 người yêu nhau, tiên
hoàng chưa kịp “có mới nới cũ”, cho nên vẫn có danh tốt. Còn không thì các nàng có thể hiểu là tại tiên
hoàng mất sớm nên chưa lập nên thành tựu gì, chỉ có tiếng tốt thôiˆˆ
(**) Theo ta nghĩ, ý của anh chính là vì anh xem Thư phi là tri kỉ nên mới khiến Thư phi gặp họa.
==================================================
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3. Chương 3: Thư Phi
Thư phi họ Đan, tên một chữ Nguyệt.
Lúc mới vào cung, dung mạo xinh đẹp kinh người, hoàng đế tức thì bị dung mạo kia hấp dẫn từ trên long ỷ
đi xuống, tự tay đem vũ tiễn tượng trưng cho việc trúng tuyển đưa tới tay Đan Nguyệt.
Sau khi phong phi, hoàng đế lại còn quyến luyến Vọng Thư cung.
Nơi hoàng hậu ở, gọi là Vọng Hiền cung. Ý là trọng sự hiền lương, hôm nay lại thêm một Vọng Thư, khó
tránh khỏi khiến người ta ham muốn.
Bất quá việc lọt vào mắt thiên tử vốn dễ thay đổi, nhưng ghen ghét lại là vô tận.
Đan Nguyệt sớm biết Tề Tu sẽ không bỏ qua cho mình, chỉ là không ngờ, ngàn tính vạn tính chính là đấu
không lại một chữ mệnh.
Vốn tưởng rằng cháu của mình vào cung được sủng, cuộc sống của mình sẽ khá hơn, không nghĩ lại thành
tử huyệt của mình.
Đan Nguyệt ngồi bên cửa sổ, nghĩ tới chuyện cũ, không khỏi hơi đau đầu.
Thái y mặc dù y thuật rất giỏi, nhưng cũng không phải thần tiên, hai mắt của mình bị ngân trâm kia đâm
bị thương, vốn đã không thể cứu.
Bất quá mù cũng tốt, đỡ phải thấy người không muốn thấy, lại thêm thương tâm.
Nghĩ đến đây, trong lòng lại dâng lên một trận chua xót, mặc dù hai mắt bị băng, nhưng cảm giác đau đớn
vẫn đáng chú ý.
Phía sau đột nhiên ấm áp, còn chưa xoay người, đã được một người ôm vào lòng.
“Hoàng thượng, ngài đã tới.”
“Còn đau phải không?”
Đan Nguyệt lắc đầu, “Vốn do ta không cẩn thận, đau một chút coi như là giáo huấn.”
“Cũng may hai mắt của ngươi, đã khắc sâu trong tim ta, cho nên, mặc kệ ngươi biến thành bộ dáng gì, ngươi
trong lòng ta vẫn như vậy.”
“Vi thần, muốn ra khỏi cung.”
Người phía sau sửng sốt, lập tức nhẹ giọng nói, “Cũng tốt, trước tiên cứ ở ngoài, trong cung đa phần đều là
nữ tử, âm khí quá nặng, không thích hợp dưỡng thương.”
“Tạ ơn Hoàng thượng.”
“Không biết, ngươi muốn đi nơi nào?”
“Vi thần muốn đi Thiên Hoàng miếu, vì chúng sinh cầu phúc.”
Thiên Hoàng miếu vốn là chỗ cầu phúc, tiên hoàng cũng được an táng ở hoàng lăng gần đó, hoàng đế nghe
xong gật đầu nói, “Cũng tốt, ngươi là môn sinh đắc ý nhất của phụ hoàng ta khi còn sống, ngươi ở đó bồi
hắn, coi như là thay ta tẫn hiếu.”
“Vi thần đi rồi, mong rằng hoàng thượng vì phần tình xưa, có thể tha cho tội của Ngữ quý nhân.”
“Hắn chỉ là một hài tử, ta vốn cũng chỉ là muốn hù dọa hắn một chút.”
Đan Nguyệt chậm rãi nâng tay, xoa mặt hoàng đế, khuôn mặt vốn quen thuộc rồi lại xa lạ.
Cuối cùng là do chính mình quá tham lam, muốn từ gương mặt trẻ trung này nhìn ra đoạn ký ức tang
thương kia.
Chỉ tiếc, hoàng đế vốn là hoàng đế, không phải là người mà hắn luôn nhớ đến.
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Hoàng đế dìu Đan Nguyệt chậm rãi quay về giường, sau đó nâng tay cởi đoạn băng buột trên đầu Đan
Nguyệt.
Màu xanh nhạt của đoạn dây buông xuống, màu tóc hơi tím xõa ra, cực kỳ giống năm đó, cảnh tượng gặp
gỡ khi xưa.
Hoàng đế đem đầu vùi vào mái tóc, cố gắng hồi tưởng lại mình năm đó tại sao lại bị đôi mắt động lòng
người này hấp dẫn.
Khóe mắt chân mày đều là tình, chỉ là, mặc dù hoàng đế biết này tình không thuộc về mình, nhưng hắn
vẫn bá đạo muốn chiếm làm của riêng.
Đơn giản là, năm đó lần đầu gặp gỡ.
Người nọ cũng đưa lưng về phía mình với mái tóc xõa tung. Sau đó quay đầu nhìn lại đạm nhiên cười, không
hề sợ hãi.
Hoàng đế biết, người Đan Nguyệt thích chính là phụ hoàng của mình.
Bất quá, hắn không nói, hắn coi như chính mình không biết.
Màn đêm buông xuống, hoàng đế không lưu lại.
Xem như Đan Nguyệt nhận được phần ân sủng cuối cùng từ vị hoàng đế trẻ tuổi này.
Hoàng đế cất bước rồi, Đan Nguyệt nhẹ nhàng hướng về phía bình phong, thở dài nói, “Nếu hắn không đi,
lão nhân gia ngài đành phải ủy khuất ở đây xem xuân cung đồ của nhi tử ngươi rồi.”
Bình phong khẽ nhúc nhích, sau đó không còn tiếng động vang lên.
Đan Nguyệt cười ngồi trở lại tháp, lầm bầm lầu bầu nhẹ giọng nói, “Ngươi cuối cùng vốn là lo lắng cho ta
hay là lo lắng cho hắn.”
Đang nghĩ tới đó, ngoài cửa tiếng bước chân lại vang lên, có người thông báo, “Ngữ thiếu gia Vu Phi hiên
đến tìm ngài.”
Đan Nguyệt nói, “Bảo hắn vào đi.”
Không bao lâu sau, một thiếu niên mặc cẩm bào màu đen đi vào phòng, mặc dù bộ dáng tinh thần sa sút
nhưng không che được sự kiệt ngạo bất tuân trong ánh mắt.
Đan Nguyệt nói, “Ngươi có thể đến chỗ hoàng hậu để tạ ơn.”
Thiếu niên lắc đầu nói, “Vọng Hiền cung cả ngày đều không muốn gặp khách, ai biết có phải sửu hoàng hậu
bị… Ai u!”
Thiếu niên còn chưa nói xong, đã bị Đan Nguyệt đẩy ngã ra đất.
Thiếu niên ôm bàn tay bị thương, cau mày nhếch miệng oán giận nói, “Thúc thúc, ngươi làm gì vậy?”
“Đi dạo Quỷ môn quan một vòng mà còn không biết hối cải, một ngày nào đó ngươi sẽ chết vì cái miệng của
ngươi.”
“Ta…”
“Hoàng hậu cuối cùng vẫn là hoàng hậu, mặc dù có làm chuyện gì sai cũng không thể đối nghịch, nếu không
lần sau ngươi lại bị xử lí, trở ra không chừng chỉ là linh vị chứ không phải là người nữa.”
Thiếu niên cúi đầu, vểnh môi bộ dạng bị ủy khuất.
Đáng tiếc, Đan Nguyệt không nhìn thấy, cho nên cũng không biết thương tiếc, tiếp tục lạnh lùng nói, “Nghe
nói hoàng đế năm nay tuyển tú, nếu không tuyển được người vào cung, đến lúc đó ngươi nếu không được
sủng, tất phải tìm một cơ hội toàn thân trở ra, ai cũng muốn trêu chọc tính hoạt bát của ngươi.”
“Ta và ngươi không giống nhau. Ta nhất định sẽ hoài thượng hài tử của bệ hạ.”
“Ngươi…”
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“Ta thích hoàng thượng, ta nhất định sẽ làm hắn cũng thích ta giống như vậy.”
Đan Nguyệt cười nhẹ.
Đúng vậy, mỗi một người vào cung vốn đều nghĩ như vậy, chờ đến lúc già đi, chỉ lưu lại sự chê cười cho chính
mình mà thôi.
Bất quá, dù vậy, có thể ở thâm cung sống đến lúc tóc bạc hết, chỉ sợ cũng không phải chuyện dễ dàng gì.
Nghĩ đến đây, Đan Nguyệt gật đầu nói, “Ngữ nhi, có một việc ngươi nhất định phải nhớ kỹ, ngươi thân là
nam tử, nếu vào cung, nhất thiết không được vì nói chuyện yêu đương, ngươi là hi vọng cuối cùng của bộ
tộc Nguyệt thị, mặc dù không thể vì gia môn lấy được quang vinh ân sủng cũng không nên gánh họa trên
người.”
“Thúc thúc…”
“Sau này, 1 tiếng thúc thúc, sợ rằng… ta cũng không nhận nổi nữa.”
“…”
“Đi đi. Ta muốn một mình yên lặng một chút.”
Nói xong, Đan Nguyệt khoát tay ý bảo Ngữ quý nhân lui ra, sau đó lẳng lặng tựa vào tháp, nhớ lại chuyện
cũ.
Kỳ thật, hoàng đế và tiên hoàng rất giống nhau.
Trong lòng cũng chỉ có một người mà thôi.
Hoàng hậu thắng, mà mình cũng không thua.
=====================================

4. Chương 4: Tuyển Tú
Chuyện tuyển tú, nhắc đến thì đã tới ngay.
Sáng sớm, thái hậu nhân tiện bắt lấy hoàng đế đến ngồi trên đại điện, sau đó ngồi bên cạnh, bộ dáng nhìn
có chút hả hê xem náo nhiệt.
Hoàng hậu khoan thai đến sau, ngoài dự liệu lại thật sự mặc vào cẩm bào màu đỏ mà hoàng đế cố ý chọn
lựa.
Hoàng đế gian xảo liếc mắt nhìn về phía Tề Tu hoàng hậu, nhớ tới ngày ấy sau khi sắc phong, Tề Tu cũng
không chịu mặc hỉ bào, hôm nay lại ăn mặc minh diễm chói mắt như thế, thật sự là làm cho hắn ăn no cả
mắt.
Nếu mỗi lần tuyển tú y đều cam nguyện như thế, như vậy ta không ngại một năm tuyển một lần.
Hoàng đế khẽ mỉm cười, bất giác cười ra tiếng.
Biết hoàng đế cười là vì đâu. Tề Tu quay đầu đi chỗ khác, ý bảo cung nhân có thể bắt đầu đại điển tuyển
tú. Sau đó dứt khoát không để ý tới hoàng đế, quay đầu nhìn về phía người đứng ngoài điện.
Long Dương quốc, trong hoàng thành, hậu cung trừ Đông cung còn có 6 cung điện khác.
Một nơi bỏ không, lưu lại cho Vong Trần.
Thư phi không có ở đây, phong hào vẫn còn, cho nên Vọng Thư cung không được thay chủ.
Ngữ quý nhân thân phận mặc dù thấp, nhưng một mình lại được ở trong Vu Phi hiên.
Hơn nữa vị Diệp quân tử(*) ở Bạch Lộ quận khi mang về dù có thất sủng thì cũng đã có phong hào, vì thế
hôm nay lại tuyển thêm hai người để nhét vào lục cung.
Hai người.
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Tề Tu tính toán không biết đối thủ tương lai của mình có bao nhiêu cân lượng.
Bất quá nếu có thể loại đối thủ như Diệp quân tử, thì đừng nói là hai người mặc dù là hai mươi người hai
trăm người cũng không đấu lại hắn.
Càng huống chi, vì cam đoan nam tử Dương tộc và Hán gia địa vị ngang hàng, hiện giờ Thư phi, Ngữ quý
nhân cùng Diệp quân tử đều đã là người Dương tộc.
Còn lại hai người tất phải tìm nam tử Hán gia.
Nam tử Hán gia, mặc dù được sủng thì có thể được gì chứ.
Hoàng đế nếu đã quyết định không nạp nữ tử vào cung, như vậy trừ mình, thì hôm nay…
Trong lòng suy nghĩ kế hoạch đối phó, không ngờ một thanh âm truyền tới, làm cho nụ cười trên mặt Tề Tu
cứng lại.
Giọng nói này, quen tai biết bao nhiêu a.
Năm năm, năm năm rồi.
Tề Tu theo tiếng nhìn lại, suýt nữa đã từ chỗ ngồi đứng lên.
Vong Trần?
Không, không đúng, Diệp quân tử được đồn đãi là có giọng nói lẫn phong thái giống hệt ca ca mình rõ ràng
đã…
Trong lúc do dự, phản ứng của hoàng đế còn nóng lòng hơn so với y, vài bước đã từ long ỷ đi xuống.
Bất quá, chuyện này mấy năm trước khi Thư phi vào cung đã từng có, cho nên không có gì bất ngờ.
Dù sao thì y cũng đã biết hoàng đế đa tình thành tánh, thấy một người thì yêu một người cũng là tự nhiên.
Chỉ có Tề Tu biết, người này so với Thư phi lại càng làm cho hoàng đế động tâm nhiều hơn.
“Thần, Diệp Mặc.”
Diệp Mặc? Diệp Mặc!
Diệp quân tử không phải đã vào cung rồi ư, sao lại xuất hiện thêm 1 thiếu niên họ Diệp.
Tề Tu hoang mang, trước mắt tối sầm, sau khi mở ra, hoàng đế đã đưa tay tháo búi tóc của thiếu niên làm
mái tóc xõa ra.
Bạch y như tuyết, sáo treo bên hông.
Ngoái đầu nhìn lại cười, đạm nhiên lịch sự tao nhã.
“Đến đây, Vong Trần, Tề Tu, ngươi đã trở về.”
Đầu Tề Tu đau muốn nứt ra, nắm lấy ghế, thị nữ bên cạnh nhanh tay đưa lên chung trà, Tề Tu run rẩy tiếp
nhận, đáng tiếc một tay không cầm chắc, chung trà rơi trên mặt đất.
Vỡ nát.
Hoàng đế nghe tiếng, phục hồi tinh thần lại, nhẹ giọng nói, “Hoàng hậu thân thể không khỏe sao?”
Tề Tu nhìn những mảnh vỡ trên đất, ngẩng đầu lên, đã đổi thành thần sắc lạnh nhạt.
“Không có, vẫn khỏe.” Vừa nói vừa đứng dậy, tiến lên vài bước, đi tới bên cạnh hoàng đế, nhẹ giọng nói,
“Đã có người hợp ý, cũng đừng mạo phạm giai nhân. Bất quá, hoàng thượng chớ quên, còn thiếu một người,
đừng cứ nắm lấy Diệp công tử không buông, muốn thân thiết cũng phải chờ cử hành nghi thức mới tốt.”
Thanh âm mặc dù thấp, nhưng lại không thể bỏ qua.
Hoàng đế lúc này mới buông tay ra, cười nói, “Vẫn là hoàng hậu lo lắng chu đáo, không bằng, người còn lại
cứ để hoàng hậu thay ta tuyển là được.”
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Ngoài điện một trận xôn xao, thái hậu đang ngồi phía trên cũng ho nhẹ, bộ dạng cao cao tại thượng mọi
chuyện không liên quan tới mình.
Tề Tu nghe xong, nhấc tay, cười nói, “Đã như vậy, không bằng nhân tiện chọn tiểu Xoa tử đi, mặc dù không
tiện làm chu công chi lễ, cũng không hổ là 1 nội tử hiền lương.”
Tiểu Xoa tử lập tức quỳ xuống, mồ hôi lạnh không ngừng chảy ra trên trán, cười nịnh nọt cầu khẩn nói,
“Điện hạ tha tội, điện hạ tha tội, chuyện đùa vui này tuyệt đối không được.”
Hoàng đế cười nói, “Ngươi hoảng cái gì, đi theo ta lâu như vậy, mà vẫn còn nói năng lộn xộn.”
“Lão nô vụng về, lão nô có tội.”
“Ngươi phải nói, tạ chủ long ân.”
Hoàng đế nói xong, rồi khoát tay chặn lại, thuận miệng nói, “Được rồi, cứ nghe theo hoàng hậu, tuyển tú
hôm nay, trẫm phong Diệp Mặc làm phi, tiểu Xoa tử làm thị quân(**).”
Mặc dù tiểu Xoa tử từ tổng quản biến thành thị quân, nhưng mọi người đều nghĩ rằng đây chỉ là phu thê
hoàng gia giận dỗi mà thôi.
Dù sao thì vẫn còn đang nồng nhiệt.
Chỉ là, Diệp Mặc này…
Vừa vào cung đã phong phi. Thật sự không giống lẽ thường.
Cơn giận của Tề Tu đã gần tới cực hạn, mặc dù dùng tiểu Xoa tử để trêu đùa một phen nhưng vẫn khó có
thể bình ổn lửa giận trong lòng.
Diệp Mặc!
Nói như vậy, màn kịch của mình ở Bạch Lộ quận chẳng phải là vô ích hay sao.
Linh nhi báo lại, đợt tuyển tú lần này có Diệp gia công tử, giọng nói rất giống cố hoàng hậu Vong Trần,
hoàng hậu âm thầm phái người ý bảo để cho Diệp gia an bài vị công tử này gặp mặt hoàng đế tại Bạch Lộ
quận.
Tề Tu biết việc này, nếu hoàng đế biết nhân duyên mà mình đã nghĩ là trùng hợp lại do sắp đặt trước thì
sẽ không còn sủng Diệp gia công tử nữa.
Ai ngờ…
Nói cho cùng, chính y vẫn chưa từng gặp Diệp Mặc ở Bạch Lộ quận.
Tề Tu vừa nghĩ thì đã bất giác đi tới chỗ Diệp Mặc ở, xa xa đã nghe thấy có người ở trong viện hô, “Cẩu
nô tài, còn không mau mang rượu cho ta, cái chỗ thối nát này chỉ có rượu là ngon mà thôi.”
“Quân tử.”
“Ngươi gọi ai là quân tử, dám dùng một cái danh xưng yếu đuối như vậy để gọi ta. Con mẹ nó, cái chỗ
lớn như vậy mà ở đâu cũng giống nhau, hại ta bị vây ở chỗ này lâu như vậy, vẫn không tìm được đường ra
ngoài.”
Tề Tu xoay người, quyết định vẫn là không nên đi gặp vị Diệp quân tử này dường như tốt hơn.
Lúc trước nghe nói vị Diệp quân tử này không được sủng, là bởi vì tính tình nóng nảy, còn tưởng rằng vốn
là hoàng đế cố ý tìm lý do cho mình.
Hôm nay xem ra, không phải là vấn đề tính tình nóng nảy.
Quả thực chính là vô lại.
Người như vậy, so với kiểu hoàng đế yêu thích đúng là cách biệt như trời và đất.
Bất quá, người như vậy, tất nhiên nên càng nhiều càng tốt.
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Chú giải:
(*)Đây chỉ là danh xưng, do qt đại ca dịch, ta cũng không rõ, vì bạn Diệp được phong phi, nhưng cách xưng
hô gọi kiểu như “Diệp phi nương nương” chắc là làm cho bạn nổi máu nhiều hơn nên mới gọi thếˆˆ
(**)Còn đây thì ta hem chắc, nhưng có lẽ là thấp hơn chức Quý nhân của bạn Ngữ, cho nên ta dùng đại
thôiˆˆ

5. Chương 5: Mặc Phi
Liên tiếp bảy đêm, hoàng đế đều đến Nhiễm Trần cung của Mặc phi.
Nhiễm Trần?
Tề Tu uống chén rượu ở trước mắt, lẩm bẩm, “Người nhờ vào quyền quý như vậy mà cũng xứng gọi là Nhiễm
Trần?”
Phía sau truyền đến tiếng ho khan, Tề Tu không quay đầu lại cũng biết là Phong Hoa đi vào.
Phong Hoa sau trận bệnh lần trước thì đã để lại bệnh căn, luôn ho khan không ngừng.
Tề Tu biết mình đã nợ người hầu cận theo mình từ lúc nhập cung này rất nhiều, nhưng cũng không có cách
nào.
Hoàng cung quá lớn, người muốn phòng bị thật sự rất nhiều.
Y cần phải có một người như vậy, che chở cho y, giúp đỡ y.
Mặc dù không có tác dụng nhiều, nhưng ít nhất vẫn còn có người bồi mình nói chuyện, nghe tâm sự của
mình.
Trên người ấm áp, một tấm áo choàng tử sắc được khoát lên vai, trong nháy mắt khiến gió đêm không còn
hoành hành.
Tề Tu quay đầu lại hướng Phong Hoa nâng chén nói, “Ngươi phải mau khỏe lại, tiếp tục uống rượu với ta.”
“Ban đêm gió lớn, qua mấy ngày nữa chính là sinh thần của thái hậu, điện hạ nếu bị bệnh, sẽ là điềm xấu.”
“Ngươi càng ngày càng giống người trong cung.”
“Điện hạ mới là người càng ngày càng không giống người trong cung.”
“A, nói nghe thử xem.”
“Hỉ nộ lộ rõ, thị sủng mà kiêu.”
“Thị sủng mà kiêu?” Tề Tu uống hết chén rượu trong tay, cười nói, “Hắn sủng chính là đệ đệ của Vong Trần,
không phải ta.”
“Điện hạ say rồi.”
“Rượu không say mà mỗi người tự say, hoàng hậu nếu muốn uống rượu, không bằng để vi thần bồi người.”
Tiếng nói vừa dứt, Diệp Mặc đã đến gần chỗ của Tề Tu.
Tề Tu lại rót 1 chén, nơi này vốn là 1 góc trong ngự hoa viên, cho nên Diệp Mặc cũng không vượt quá khuôn
phép.
Bất quá nhìn thấy Diệp Mặc, rượu tự nhiên đã tỉnh.
“Mặc phi hôm nay sao lại rảnh rỗi như vậy. Không cần bồi Hoàng thượng sao?”
Diệp Mặc sắc mặt đỏ lên, cười nói, “Hôm nay, Hoàng thượng đi bồi Nguyễn đệ đệ rồi.”
Nguyễn? Đệ đệ?
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“Nhìn ta xem, nhất thời gọi thuận miệng rồi, vốn là Diệp quân tử. Hắn nguyên là đường đệ của ta Nguyễn
Diệp.”
Diệp quân tử?
Tề Tu trong lòng nhớ lại một chút, ngày ấy bên ngoài nghe được Diệp quân tử nói, thế mới biết, nguyên lai
Diệp quân tử họ nguyễn.
Diệp Mặc nói, “Nghe nói rượu quế hoa nếu cho thêm hoa quế, mới thật sự là mỹ vị nhân gian, không biết
vị công tử này có nguyện ý thay ta lấy chút hoa quế đến để pha rượu không?”
Tề Tu nghe ra đây là Diệp Mặc đang cố ý muốn Phong Hoa rời đi, vì vậy hướng về phía Phong Hoa ra dấu
nói, “Đi đi, lấy 1 ít hoa quế tươi.”
Phong hoa gật đầu lui ra, một lát sau, ngay cả thị vệ gác đêm cũng không thấy.
Tề Tu thấy thời cơ đã đến, buông chén rượu trong tay, nhẹ giọng hỏi, “Nói đi, tìm ta có chuyện gì?”
“Vi thần kỳ thật là tới cảm tạ ơn tri ngộ của hoàng hậu.”
“Ngươi nếu thật là đến cảm tạ ta, sẽ không mang đến 1 bình rượu như vậy.”
Tề Tu vừa nói vừa đem rượu quế hoa Diệp Mặc mang đến, ném xuống đất, trên mặt đất lập tức có khói
xanh bay lên, vài đóa hoa gần đó đều bị phá hủy.
“Muốn hại người, cũng phải bảo toàn chính mình trước, ngươi nếu muốn độc chết ta, cũng phải làm cho ta
cam tâm tình nguyện uống rượu độc mới được.”
“Ngươi làm thế nào biết ta muốn giết ngươi!”
“Ngươi cầm rượu độc tới muốn ta uống, ta đã biết ngươi muốn tới giết ta.”
“Ngươi ngay cả huynh đệ của mình cũng không buông tha, cầm thú.”
“Ngươi không phải cũng giống vậy sao.” Tề Tu cười lạnh, tiến đến, một tay đẩy ngã Diệp Mặc trên bàn đá,
cười lạnh nói, “Ta biết ngươi tại sao lại hận ta, nhưng hắn là cam tâm tình nguyện thay ta mà chết, ta
không cầu hắn, không bắt buộc hắn, còn ngươi, rõ ràng ngày đó hẳn là ngươi xuất hiện tại Bạch Lộ quận,
sau đó cùng hoàng đế có 1 đêm xuân, kết quả thì sao, không phải chính mình chạy thoát, nhưng lại làm cho
đệ đệ của mình lên nhầm long sàn.”
Diệp Mặc cả giận nói, “Ngươi còn nói, uổng công ta nghĩ ngươi thật tâm giúp ta, không ngờ ngươi chỉ muốn
làm cho hoàng đế hoàn toàn chán ghét ta, ngươi biết rõ hoàng đế ghét nhất có người cố ý giả trang Vong
Trần, ngươi lại còn bảo ta xuất hiện ở Bạch Lộ quận.”
“Cho nên ngươi vì thoát thân, nhân tiện đem chính đệ đệ của mình đưa lên long sàn.”
“!”
“Hừ.” Tề Tu cười nhẹ buông Diệp Mặc ra, “Mặc kệ ngươi nghĩ ta như thế nào, Vong Trần khi còn sống, ta
là đệ đệ hắn thương yêu nhất, hắn đã chết, để cho người yêu Vong Trần nhất tiếp tục thương ta. Ngươi tốt
nhất ngoại trừ việc phục hưng Diệp gia các ngươi, không nên có thêm tâm tư khác.”
“Ngươi rất liều lĩnh, ngươi cho rằng chỉ cần dựa vào tình cũ của hoàng đế đối với Vong Trần ca ca là có thể
bảo hộ ngươi một đời sao?”
“Vốn là vậy, ta còn tưởng rằng Thư phi đi rồi, rốt cục cũng chờ được 1cao thủ khác, ai ngờ bất quá cũng chỉ
là một tên ngu xuẩn.”
“Ta sẽ làm cho ngươi hối hận.”
“Phong Hoa, chúng ta hồi cung.” Tề Tu cũng không quay đầu lại hướng về phía chỗ tối nhẹ nhàng gọi 1
tiếng, Phong Hoa lắc mình đi tới trước người Tề Tu.
“Ta sẽ làm cho ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong.” Diệp Mặc ở phía sau khàn giọng thét
lên.
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“Ngươi nên bảo vệ giọng nói của ngươi, nếu không giống nữa, thì không cần ta ra tay, ngươi cũng đã thua
rồi.”
Tề Tu nói xong, thân ảnh đã biến mất trong trong bóng đêm mờ mịt.
Còn nhiều thời gian. Diệp Mặc chán nản ngồi dưới đất, tiện tay bẻ một chiếc lá gần chỗ rượu độc, ngậm
vào miệng.
Hắn quả nhiên đã quá ngây thơ rồi, tưởng rằng chính mình biết rõ cách dùng dược có thể thành công độc
sát Tề Tu, không ngờ Tề Tu ngay cả cơ hội để Diệp Mặc giả vờ uống rượu cũng không cho.
Trong bụng một trận quặn đau, may mà độc tính giải dược cũng không lớn, dùng độc dược 1 lúc, đã tốt
hơn nhiều.
Xem ra, lấy sức một mình hắn, đấu không lại Tề Tu.
Bất quá cũng may, có một việc Tề Tu vốn không biết.
Đó chính là, Nguyễn Diệp kỳ thật vốn là Dương tộc.
Nếu như có thể hoài thượng hài tử, như vậy việc lật đỗ Tề Tu cũng sẽ nắm chắc trong tay rồi.
Chỉ là…
Cũng không biết động tình mang thai, đến tột cùng vốn là tình thâm ý trọng hay là tình cảm không tự kìm
chế được.
Dù sao, muốn đệ đệ nóng nảy kia nảy sinh lòng ái mộ với hoàng đế, không phải chuyện dễ.
====================================================

6. Chương 6: Nguyễn Quý Nhân
Hoàng đế tự mình nhớ lại, ngoại trừ bị huynh đệ Vong Trần và Tề Tu phạm thượng thường xuyên quyền
đấm cước đá, thì chưa có ai đả thương hắn như thế nữa.
Hoàng đế nhìn vành mắt đen nhánh của mình trong gương đồng, sau đó nhìn Nguyễn Diệp say như chết
nằm hình chữ đại trên giường.
Hắn vừa mới biết được, không ai tự đại bằng cái tên Nguyễn quý nhân này.
Ngày đó chính mình nhất định là xuất hiện ảo giác, mới có thể xem Nguyễn Diệp như Vong Trần.
Bây giờ ngẫm lại đây là đại bất kính đối với Vong Trần.
Chỉ tiếc sau khi trở về, hắn mượn cơ hội trừng phạt Tề Tu, sớm đã đem này đoạn nhân duyên mờ nhạt này
vứt ra sau đầu.
Nếu không phải Diệp Mặc nói thân thể không còn chút sức lực nào, còn nói Nguyễn Diệp ngưỡng mộ hắn
như thế nào, hoàng đế tuyệt đối không bao giờ bước vào chỗ của Nguyễn quý nhân.
Vốn tưởng rằng người này tâm thuật bất chính, giả làm bộ dáng Vong Trần bò lên long sàn để được quyền
quý, không ngờ hôm qua mới chính thức biết được Nguyễn quý nhân là thế nào.
Hoàng đế đưa tay sờ sờ mặt Nguyễn Diệp, mặc dù tư thế ngủ bất nhã, nhưng dung nhan khi ngủ vẫn rất
đẹp.
Hoàng đế nghiên người nhẹ nhàng hôn lên trán Nguyễn Diệp.
Tư vị thâu hương còn chưa nếm đủ, thắt lưng đã cảm thấy đau đớn, ngay sau đó cả người bị Nguyễn Diệp
một cước đá xuống giường.
Hoàng đế cuối cùng vẫn là hoàng đế, sáng sớm bị người đuổi xuống giường, khó tránh khỏi tức giận.
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Cũng may, hoàng đế vốn được giáo dưỡng tốt, thân thủ không tệ, cho nên mặc dù bị đá một cước ngay thắt
lưng, vẫn vững vàng đứng bên giường.
“Ngươi, lá gan đúng là càng lúc càng lớn.”
Hoàng đế đi tới trước bình phong, tiện tay cầm lấy long bào trên bình phong, sau đó thuận tay đem quần
áo của Nguyễn Diệp ném ra phía sau, thấp giọng nói, “Nếu hoàng hậu biết ngươi dám ngỗ nghịch thánh ân
như thế, ngươi chết một vạn lần cũng là đáng đời.”
“Phi! Hoàng hậu, một đại nam nhân gọi hoàng hậu cái gì.”
Nguyễn Diệp tiếp nhận y phục hoàng đế vứt tới, tiện tay xé đi y phục đêm qua bị hủy hoại không nhìn ra
hình dáng, lạnh lùng nói, “Còn cái tên khốn nhà ngươi, đem ta bắt vào cung rồi trốn mất, ta còn đang khổ
sở tìm không ra ngươi để tính sổ, hôm nay vừa vặn, ta muốn nhìn xem không có mấy thứ thủ đoạn kia,
ngươi có thể làm gì được ta. Đến đến đến, ngươi và ta ra ngoài đánh 1 trận thống khoái.”
Hoàng đế nhìn về phía Nguyễn Diệp đang nửa thân trần, cảnh xuân khôn cùng nhìn rất đẹp mắt, cười nói,
“Ngươi tốt xấu gì cũng là quân tử, như vậy mà đi ra ngoài, còn thể thống gì nữa.”
“Biến!” Nguyễn Diệp vừa nói đã từ trên giường nhảy lên, từng bước đi tới chỗ hoàng đế, nhấc tay muốn
đánh.
Hoàng đế híp mắt nhìn về phía Nguyễn Diệp chậm rãi ngồi xổm xuống, sau đó ngửa đầu nhếch miệng vẻ
mặt cười nói, “Đêm qua ngươi và ta đều say, không biết ngươi có bị thương không.”
“Ta muốn giết ngươi.”
“Nguyễn gia cũng là danh môn, ngươi xuất thân từ võ tướng thế gia vì sao không nói sớm, làm hại ta thiếu
chút nữa đem một khối mỹ ngọc mài thành cát vàng rồi(*).”
“Ngươi uy hiếp ta!”
“Không phải uy hiếp, chỉ là muốn nhắc nhở ngươi, phụ thân của ngươi nếu biết ngươi có ý muốn hành thích
vua, nhất định sẽ hận ngươi gấp trăm lần ngươi hận ta.” Hoàng đế vừa nói, đưa tay nâng Nguyễn Diệp
không có chút sức lực dậy nói, “Nghe lời đi, việc đã đến nước này, ngươi cũng trốn không thoát rồi.”
“Ba…”
Bất ngờ không phòng ngự bị một cái tát, 1 chưởng mạnh mẽ trúng vai hoàng đế. Hoàng đế lảo đảo thụt lùi
vài bước đụng vào bình phong, chặn lại chưởng thứ 2.
Nguyễn Diệp cười lạnh vừa ra chiêu, vừa lạnh lùng nói, “Chẳng lẽ Diệp Mặc không nói cho ngươi biết, ta
đối với Nguyễn gia là hận, dù có bị tru di cửu tộc cũng không đủ hả dạ sao.” Nói xong, liên tiếp lại đánh ra
vài chưởng, đúng là chiêu chiêu trí mạng.
Hoàng đế thân thủ không tệ, lúc này nhưng lại khó có thể thi triển.
Trong phòng có một bức tranh, vốn là năm đó do Vong Trần vẽ, không thể làm hỏng.
Hoàng đế phải né trái né, rốt cục nhảy ra khỏi phòng.
Sau đó thừa dịp, thoát ra ngoài cửa sổ.
Bên ngoài hành lang vốn khúc chiết, ngàn không nên vạn không nên, chỗ Nguyễn Diệp ở, lại cố tình bắt
chước tòa tiểu lâu trên nước ở Bạch Lộ quận.
Trong nước có núi giả, đầy đá lở chởm.
Nguyễn Diệp công phu cũng khá, chính mình hôm qua vì để “tận tình” nhất thời khinh thường cho hắn ăn
vào thuốc giải nhuyễn cốt tán, hôm nay lại mang đến phiền phức cho mình.
Đáng cười, là bị người thấy rồi.
Nghĩ đến sử quan chất phác, sẽ viết xuống chuyện hắn bị người trong hậu cung đuổi đánh trối chết, hoàng
đế hận không thể một chưởng đánh cho Nguyễn Diệp thành phế nhân.
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Đương nhiên, điều kiện tiên quyết chính là đánh thắng được rồi nói.
Hai người một trước, một sau, truy truy đánh đánh, chẳng phân biệt được trên dưới.
Lúc này, khí trời rất hảo, bốn phía đều có chim hót hoa nở.
Hoàng đế cùng Nguyễn Diệp đứng ở 2 đỉnh núi giả, nhưng lại rất có phong thái võ lâm cao thủ quyết đấu.
Mặc dù Nguyễn Diệp đáng chết, nhưng không thể không thừa nhận, hôm nay hoàng đế đúng là có 1 loại
cảm giác muốn giả vờ.
Người này, nếu là thần tử, có thể xem như cánh tay đắc lực của mình.
Nghe hắn nói, dường như đối với gia đình mình có hận ý rất lớn, nếu hai người có thể bình tâm tĩnh khí nói
chuyện, hoàng đế vốn cũng muốn nghe ủy khuất của hắn 1 chút.
Đang nghĩ tới đó thì, Nguyễn Diệp cao giọng nói, “Này, nếu như ta đánh thắng ngươi, ngươi phải thả ta đi.”
“Nhưng, nếu ngươi thua, ta cũng không lưu ngươi được, vậy thì vô luận thắng thua, ta cũng không được gì
cả.”
“Ít nhất ta có thể không đả thương tính mạng của ngươi.”
“Xem ra, Nguyễn lão tướng quân đích xác không phải là 1 phụ thân xứng đáng, ít nhất hắn không có dạy
ngươi, làm người phải khiêm nhường.” Hoàng đế vừa nói vừa nhẹ nhàng nhảy, tránh thoát Nguyễn Diệp,
sau đó nhảy đến chỗ Nguyễn Diệp vừa đứng, “Được rồi, ta đáp ứng ngươi, nếu ngươi thắng, ta để ngươi đi.”
Vừa dứt lời, Nguyễn Diệp đã đánh tới, hoàng đế đã lâu chưa cùng ai luận võ thoải mái như vậy, nên vô cùng
thích thú.
Hoàn toàn không phát giác, mình cùng Nguyễn Diệp đã náo động bao nhiêu người trong cung. Thị vệ. Còn
có hoàng hậu.
Tề Tu đứng xa xa nhìn hoàng đế cùng Nguyễn quý nhân đứng trên núi ngươi truy ta đánh, nếu nói là làm
trò nháo thì hoàng đế có hơi tùy tiện rồi. Nếu thật sự chém giết, rõ ràng Nguyễn Diệp nhiều lần lộ ra sơ hở,
nhưng hoàng đế lại hữu ý vô tình né qua.
Chung quanh nghị luận rất nhiều, Tề Tu thậm chí nghe thấy có người nói năm đó hoàng đế cùng Vong Trần
hoàng hậu ở Tấn Giang đuổi nhau trên nước.
“Đủ rồi.”
Tề Tu vừa nói vừa hướng về phía Phong Hoa khoát tay nói, “Đi đem cái tên loạn thần kia bắt tới đây cho
ta.”
Phong Hoa đang muốn tiến lên, lại nghe phía sau có người cố ý nói, “Chậm đã.”
Tề Tu quay đầu lại, thấy Diệp Mặc 1 thân hoa phục, hết sức xa hoa.
Diệp Mặc nhìn hoàng đế và Nguyễn Diệp đang đánh nhau ở phía kia một chút, khẽ cười nói, “Hoàng hậu
đã lo quá nhiều, hoàng thượng bất quá chỉ cùng Nguyễn đệ đệ đùa giỡn, nếu phái một ngoại nhân đi phá
rối hai người đang hào hứng, chẳng phải là cử chỉ vô lý sao?”
“Ngoại nhân?” Tề Tu nhìn vào mắt Diệp Mặc, lùng nói, “Như vậy ý Mặc phi là, người xứng đáng tiến lên
cứu giá hẳn là ngươi hoặc ta phải không?”
“Hoàng hậu vạn kim chi khu tất nhiên là không tiện xông pha nguy hiểm, chỉ tiếc Diệp Mặc vốn là văn thần,
võ công…”
Lời còn chưa dứt, chỉ thấy Tề Tu phất tay đem áo choàng trên người ném về phía sau, còn chưa thấy rõ bộ
pháp của y, Tề Tu đã lao tới phía trên núi giả.
“Điện hạ!” Phong Hoa vừa kêu, vừa theo sau, còn chưa đến mặt nước, đã nghe hét thảm một tiếng.
Nhìn lại, Nguyễn Diệp bị Tề Tu một tay chế trụ mạch môn, sau đó tiện tay đẩy 1 cái, Nguyễn Diệp đã bị
ném thẳng vào nước.
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Chung quanh loạn thành một đoàn.
Cung nhân thị nữ đều vì chủ, đều tự nhớ đến chức trách.
May mà nước không sâu, cho nên Nguyễn Diệp cũng không bị uống quá nhiều nước, đã được người kéo lên
bờ.
Trên núi giả, hoàng đế nhìn Tề Tu, trong lúc nhất thời vô vạn cảm khái.
“Vọng động chân khí, ngươi không muốn sống sao.”
“Hoàng thượng mệt rồi, hay là đi nghỉ trước a.”
“Tề…”
“Hoàng thượng yên tâm, mạng của ta vốn là huynh trưởng liều chết cứu về, ta sẽ quý trọng nó.”
Nói xong, Tề Tu không để ý tới hoàng đế, trực tiếp một mình trở về bờ.
Bên bờ quỳ một đoàn người, Diệp Mặc quỳ ở phía trước, bộ dáng như đang kinh sợ.
Tề Tu cũng không thèm liếc mắt nhìn Diệp Mặc một cái, trực tiếp đi tới chỗ Nguyễn Diệp hai tay bị cung
nhân đè lại nhẹ giọng nói, “Đường đường một nam tử hán, vô thanh vô tức chết ở hậu cung, ngươi cũng
không cảm thấy xấu hổ sao?”
Nguyễn Diệp nhìn thoáng qua Tề Tu, cao giọng nói, “Đều là ngươi…”
Còn chưa nói xong, mày đã nhăn lại.
Tề Tu cười lạnh nói, “Xem ra quả thật như Mặc phi nói, là ta nhiều chuyện, nguyên lai hoàng đế quả nhiên
là đang cùng Nguyễn quý nhân vui đùa, nếu không giữa ngày nóng thế này, vốn chỉ cần tắm nước lạnh là
được, đâu cần phải chịu đau đớn nhiều như vậy.” Nói xong, lại nhìn đến tiểu Xoa tử, lạnh lùng nói, “Hay là,
đám cung nhân các ngươi chân tay vụng về, chỉ có việc đem hắn vớt lên bờ, mà cũng làm đau người ta rồi.”
“Ngươi… Ngươi…” Nguyễn Diệp không biết là đau hay tức giận mà nói không nên lời.
“Còn không mau buông tay.” Tiểu Xoa tử lập tức răn dạy cung nhân phía sau Nguyễn Diệp, Nguyễn Diệp
thoát được trói buộc, cắn răng đứng lên, không tình nguyện mà nhăn chặt mày, Vẫn nửa quỳ trên đất. Khí
thế cố gắng đứng dậy vừa rồi đều đã biến mất.
Tề Tu mới vừa rồi mặc dù động khí, nhưng y cũng không có hạ thủ tàn nhẫn, cho nên Nguyễn Diệp có bị
thương, cũng không phải do y.
Khổ nhục kế ư?
Tề Tu trên dưới đánh giá Nguyễn Diệp, cũng khó trách, hắn muốn mượn cớ vu cáo y lúc nãy đã dùng vũ
lực với hắn.
Thật nhìn không ra. Kẻ này là người thô thiển, hay là một đối thủ đại trí giả ngu cao minh?
Đang nghĩ tới đó, Nguyễn Diệp đã đau đến mức lăn lộn trên mặt đất.
Diệp Mặc sợ hãi đứng lên, khóc lóc hướng Tề Tu cầu khẩn nói, “Hoàng hậu võ công cái thế, Nguyễn đệ đệ
vốn là người vô tâm, ngài tạm tha hắn đi.” Nói xong, còn khóe mắt liếc nhìn hoàng đế đang khoan thai đi
đến.
“Ý của ngươi, là ta làm Nguyễn quý nhân bị thương.”
“Ngươi… Ngươi mới … Không… Không cho phép… gọi ta… như vậy….”
Nguyễn Diệp cố nén cơn đau, ôm bụng nói, “Thật sự là… gặp quỷ.”
“Bụng đau?”
Tề Tu nhướng mày, bước đến, Diệp Mặc ôm Nguyễn Diệp bất giác lui về sau.
Máu đỏ sẫm, nhiễm cả vạt y phục của Nguyễn Diệp.
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Mặc dù bởi vì đã bị ướt lúc nãy nên đã nhạt bớt, nhưng vẫn làm cho Tề Tu cả kinh.
“Không… không… thể nào.”
Tề Tu sắc mặt đã trắng không còn chút máu, mặc kệ Diệp Mặc ngăn trở, một tay túm lấy Nguyễn Diệp từ
trên mặt đất.
Đưa tay, bắt mạch của hắn.
Tề Tu sắc mặt trắng đến dọa người quay đầu lại nhìn hoàng đế đang đứng bên cạnh.
Sau đó xoay người lại lạnh lùng nói, “Nhanh đi tìm thái y, Nguyễn quý nhân có hỉ, nếu còn chậm trễ, thì
cứ chờ chôn cùng tiểu hoàng tử đi.”
Nguyễn quý nhân Nguyễn Diệp, có hỉ.
Khi Thuần Dương đế sắp nghênh đón sinh thần thứ hai mươi lăm của mình, hắn rốt cục cũng có hài tử
thuộc về mình.
Rốt cục có người đối với hắn động tình.
Mặc dù người kia, không phải là người hoàng đế chờ mong.
Chú giải:
(*) ý cũng giống như làm mai một nhân tài a.
===================================================

7. Chương 7: Bạch Lộ Quận
Nam tử Dương tộc, động tình mang thai.
Tề Tu gả cho hoàng đế năm năm, cư nhiên hoàn toàn không có báo hỉ.
Mà Nguyễn Diệp, bất quá chỉ cùng hoàng đế mập hợp ở Bạch lộ quận, liền hoài thượng long tử.
Một đêm đó, Tề Tu lại có thêm tóc bạc.
Nam tử Dương tộc, một khi thụ thai, phụ tử đồng thể, đồng sinh cộng tử.
Nói cách khác, nếu muốn diệt trừ thai nhi trong bụng Nguyễn Diệp, thì cũng sẽ diệt trừ Nguyễn Diệp.
Tề Tu không ngốc như vậy, cũng không hận đến mức như thế.
Y vốn tưởng rằng, chính mình sẽ rất tức giận.
Hôm nay xem ra, vốn đã đánh giá quá cao vị trí của hoàng đế trong lòng mình.
Trước đây Tề Tu từng nghĩ tới rất nhiều lần, nếu như người khác hoài thượng hài tử của hoàng đế, y sẽ
dùng thủ đoạn hết sức tàn nhẫn làm cho người nọ muốn sống không được, muốn chết không xong.
Y vốn tưởng rằng người đầu tiên làm cho mình nổi giận sẽ là Thư phi, không ngờ, cư nhiên lại là 1 tên
Nguyễn Diệp không biết từ đâu ra.
Y phải làm cho Nguyễn Diệp cam tâm tình nguyện bỏ đi tính mạng cùng với hài tử kia.
Bởi vì, Tề Tu vô cùng xác định, hài tử đó và hoàng đế không có quan hệ.
Nguyễn Diệp không có khả năng thật tâm thích hoàng đế. Quả thật như thế, nếu vậy thì tình cảm của nam
tử Dương tộc, cũng không đáng tiền.
Đáng tiếc, vừa khoảng hai tháng. Đúng vào tháng Nguyễn Diệp vào cung.
Nói như thế, cũng không có gì đáng hoài nghi.
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Trừ phi, trên đời lại có chuyện trùng hợp như thế, tỷ như Nguyễn Diệp ở Bạch Lộ quận, có một tình nhân
tâm đầu ý hợp.
Nhưng loại chuyện trùng hợp này, đối với Tề Tu mà nói, thà rằng tin là có còn hơn là không.
Cho nên, Tề Tu đành phải nhân lúc hoàng đế phô trương đi bái tế ở Bạch Lộ quận, hiếm khi lại đồng ý cùng
đi với nhau.
Từ khi Vong Trần chết, Tề Tu không hề tới Bạch Lộ quận.
Nhưng lần này, y không thể tránh né.
Bạch Lộ quận nằm ở ngoại ô kinh thành, bởi vì hàng năm đều có rất nhiều cò trắng tụ tập cho nên được
gọi như vậy.
Tề Tu ngồi trên lưng ngựa, hoàng đế dọc đường đi đã nghe Diệp Mặc thổi sáo hai canh giờ.
Diệp Mặc biết hắn hấp dẫn hoàng đế ở điểm nào, cho nên vận dụng vô cùng tốt.
Chỉ tiếc, hắn thật sự là nam tử Hán gia, nếu không đối với địa vị sau này của Tề Tu vốn là uy hiếp lớn nhất.
Sau chuyện của Nguyễn Diệp, Tề Tu đã không còn tin tưởng vào cái gọi là gia phả kia nữa.
Bất quá chuyện này vốn là do Tề Tu khinh địch, nếu Ngữ quý nhân cũng có thể bị nhầm thành người Dương
tộc, như vậy làm sao biết không có người bị coi như nam tử Hán gia mà nuôi trong gia đình bình thường.
Chỉ tiếc, Nguyễn tướng quân sau khi biết Nguyễn Diệp vốn là người Dương tộc, thì ngay cả mặt con mình
cũng không nhìn, đã vội vã cáo lão hồi hương.
Có thể thấy được trong đó nhất định có uẩn khúc, nhưng Tề Tu vốn không phải người tò mò.
Đối với y mà nói, Nguyễn Diệp cùng người trong nhà như nước với lửa, thì càng tiện cho y diệt trừ cái tên
chướng mắt này.
Tề Tu đang suy nghĩ, thì tiếng sáo của Diệp Mặc dừng lại.
Lập tức, một đàn cò trắng bay lên, tình cảnh này, đúng là rất quen thuộc.
Hoàng đế đứng dậy, quay đầu lại không biết nói với Diệp Mặc cái gì, Diệp Mặc cười rồi lui thân, sau đó đi
tới chỗ Tề Tu.
Tề Tu hôm nay cố ý mặc 1 kiện áo choàng màu lam, mái tóc được cột đơn giản, cả người trên dưới không
hề có nửa điểm giống Vong Trần.
Thấy Diệp Mặc đi tới, cũng không thèm nhìn lại, chỉ là quay đầu nói với Phong Hoa, “Đêm khuya sương
nhiều, buổi tối ngươi không cần hầu hạ.”
Phong Hoa lĩnh mệnh lui ra, Diệp Mặc đã tới gần, ngửa đầu nói, “Hoàng thượng sợ Nguyễn đệ đệ một mình
ở trong cung tịch mịch, đặc biệt chuẩn ta tối nay về trước bồi hắn, muốn phiền hoàng hậu lưu lại cùng
người.”
Tề Tu cười nói, “Hoàng thượng quả thật tâm tư tinh tế, cũng tốt, mong Mặc phi thay ta chiếu cố tốt Nguyễn
quý nhân.”
Nguyễn Diệp mặc dù hoài thượng long tử, nhưng nhất định không chịu phong phi, nguyên do vốn vì trừ
cách gọi quý nhân này thì những thứ khác càng làm cho hắn muốn giết người.
Diệp Mặc lĩnh chỉ quay về, giữa đám cỏ lau, chỉ còn lại Tề Tu và hoàng đế.
Tề Tu nhẹ nhàng tiêu sái đến phía sau hoàng đế, cúi người nhìn hoàng đế đang dùng cỏ lau viết chữ trong
đất ẩm.
Viết chính là, tương tư vong lạc, mạc vọng về.(*)
“Hoàng thượng lại nhớ huynh trưởng rồi.”
“Năm năm rồi, không biết nếu hắn còn ở đây, có thể nào cười ta già hay không.”
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“Tuổi già, há chỉ có mình Hoàng thượng. Người ta nói hồng nhan mau tàn(**), dù ngươi và ta đều là nam
tử, nhưng cũng không thể chống lại năm tháng.”
“Tề Tu, ngươi hận ta sao?”
“Hận.”
“Ngươi thật đúng là dám nói.”
“Ta hận ngươi ngày đó tại sao lại cứu ta từ Bạch Lộ quận, nếu không phải vì thế, huynh trưởng cũng không
liều mình cứu ta, như vậy, hắn cũng sẽ không chết.”
“Tề Tu…” Hoàng đế đứng dậy tiến lên đưa tay ôm Tề Tu vào lòng, nhẹ giọng nói, “Nhiều năm như vậy, ngươi
có phải còn đang hận ta ngày đó gọi sai tên của ngươi. Cho nên, ngươi không tiếc hủy đi giọng nói, không
bao giờ mặc y phục trắng, ngay tóc cũng chỉ buộc đơn giản, chính là không muốn lại khiến ta…”
“Ta không xứng làm cái bóng của huynh trưởng.” Tề Tu vừa nói vừa hạ mắt, hiếm khi lại thuận theo tựa
vào lòng hoàng đế, nhẹ giọng nói, “Hoàng thượng, ngươi có phải thật sự muốn hài tử đó hay không?”
“Kiếp này là ta phụ ngươi, cho nên không hy vọng xa vời ngươi có thể đối với ta sinh lòng ái mộ, bất quá
ngươi yên tâm, hoàng hậu của Thuần Dương đế chỉ có thể là ngươi.”
“Hảo. Ta cũng sẽ cầu phúc mỗi ngày cho Nguyễn quý nhân thay ngươi, phù hộ hắn mười tháng sau, sinh hạ
long tử.”
Hận ý bị nuốt vào bụng, khắc cốt minh tâm.
Tề Tu đương nhiên sẽ không nói cho hoàng đế biết, tình cảm của y đối với hoàng đế tuyệt không ít hơn tình
cảm của hắn đối với Vong Trần.
Đương nhiên y cũng không nói với hoàng đế, vì động tình rồi mang thai cũng phải là lưỡng tình tương duyệt
mới được.
Bởi vì, Tề Tu không muốn thừa nhận, y không thể thụ thai, chỉ là vì, hoàng đế căn bản không hề động tâm
với y.
Loại chuyện châm chọc như vậy, 1 mình Tề Tu âm thầm cười nhạo bản thân là đủ rồi.
Chú giải:
(*) câu này sẽ được giải thích ở những chương sauˆˆ, đến đó sẽ hợp cảnh hơn
(**)Nói chung thì ta nghĩ ý nó đại thể là như vậy áˆˆ

8. Chương 8: Cầu Phúc
Từ Bạch Lộ quận về đã gần 1 tháng.
Nguyễn Diệp từ khi có thai cũng rất ít mở miệng, thậm chí tính tình nóng nảy cũng thu liễm rất nhiều.
Chỉ bất quá, ngoại trừ Diệp Mặc, thì rất ít đi lại với người khác.
Tề Tu bị thái hậu kéo đi thăm hỏi đã mấy lần rồi, mặc dù chỉ mới mang thai 4 tháng, nhưng Nguyễn Diệp
đã lộ vẻ hoài thai.
Nguyễn Diệp vốn không câu nệ tiểu tiết, lấy cớ trời nóng, thường xuyên không mặc nhiều y phục, lộ ra cái
bụng tròn nằm trên cỏ phơi nắng.
Hoàng đế không có biện pháp với hắn, Diệp Mặc khuyên mấy lần cũng vô dụng, nên đành mặc kệ.
Không nghĩ tới, một ngày trời đột ngột đổ mưa, chờ đến lúc Nguyễn Diệp chạy về chỗ ở, đã bị cảm mạo.
Mặc dù nam tử không yếu đuối như nữ tử nhưng dù sao cũng đang mang thai, cho nên đêm đó, Nguyễn
Diệp bị sốt cao không lùi.
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Suốt đêm kinh động lục cung, hoàng đế tự mình thăm hỏi, bận rộn đến canh tư, bệnh tình cũng không
chuyển biến tốt đẹp.
Tề Tu đã ngủ, tỉnh lại biết việc này, nhưng cũng không để tâm, chỉ khi nghe nói Diệp Mặc nhân cơ hội giả
vờ cần an ủi trước mặt hoàng đế, bỗng nhiên không hài lòng.
Người đứng đầu lục cung chưa tới, phi tử duy nhất trong cung là lớn nhất, loại chuyện này, Tề Tu không
muốn chứng kiến.
Lúc Tề Tu tới, trời đã mờ sáng, còn chưa bước vào cửa cung, đã nghe Diệp Mặc vừa khóc vừa nói, “Nghe
nói hoàng thượng lúc nhỏ, từng bị quái bệnh, sau đó hoàng hậu tự thân cầu phúc cho hoàng thượng, hôm
nay Nguyễn đệ đệ và tiểu hoàng tử tánh mạng đang nguy kịch, ta thấy không bằng…”
“Phong Cuồng tự nay đã biến thành ao đầm, Mặc phi không nên nghĩ tới nữa.” Tề Tu lạnh lùng nhìn lướt
qua Diệp Mặc, nhìn về phía hoàng đế có chút ngây người, lạnh lùng nói, “Hoàng thượng, Nguyễn quý nhân
từ nhỏ tập võ, chỉ có chút bệnh nhỏ cũng không là gì, huống hồ nam tử thân cao bảy thước, ở đây khóc
khóc lại tăng dương khí, có thể sẽ làm cho Nguyễn quý nhân tăng thêm xui xẻo.”
“Hoàng thượng, Nguyễn quý nhân đã tỉnh.” Trong phòng truyền đến tiếng của tiểu Xoa tử, hoàng đế nhìn
thoáng qua Tề Tu, rồi lập tức xoay người vào trong.
Tề Tu nhìn thoáng qua Diệp Mặc, cười nói, “Ngươi nên xem thêm 1 ít tiểu thuyết cung đấu, thứ mưu kế
của nữ nhân này, ta đã thấy nhiều hơn ngươi.”
Diệp Mặc nói, “Ngươi đúng là tâm địa độc ác, nếu không phải Nguyễn đệ đệ gặp phải mưa, ta còn nghĩ là
do ngươi âm thầm giở trò.”
“Âm thầm giở trò?” Tề Tu đưa tay niết cằm Diệp Mặc, làm hắn bị ép phải ngẩng đầu nhìn y, “Ngươi có
thể đi hỏi tiền bối Thư phi nương nương, đôi mắt của hắn, có phải là do hắn cam tâm tình nguyện tự mình
động thủ móc ra hay không?” Nói xong liền hung hăng hất tay, Diệp Mặc lảo đảo suýt nữa ngã quỵ, Tề Tu
tiến lên vài bước đem người nâng dậy, cuối cùng còn nhẹ giọng nói bên tai Diệp Mặc, “Dù ta có muốn lấy
mạng Nguyễn Diệp, cũng sẽ không ô uế tâm của ta.”
Đang lúc nói chuyện, tiểu Xoa tử vẻ mặt thoải mái đi ra, nhìn thấy hoàng hậu thì cả kinh, sau đó nháy mắt
khôi phục khuôn mặt tươi cười nói, “Hoàng hậu điện hạ, đã làm kinh động tới ngài, Nguyễn quý nhân, à
không, Nguyễn quân tử đã không có việc gì rồi, hắn nói chỉ cần nắm tay hoàng thượng, cơn sốt này không
chừng là có thể lui.”
“Quân tử? Đây là cách xưng hô gì thế này.”
“Bẩm, hoàng hậu, mới vừa rồi Nguyễn quân tử nói, cách gọi quý nhân này âm khí quá nặng, làm tổn thương
nguyên khí của hắn, cho nên khẩn xin hoàng thượng sửa lại phong hào trong cung, sau này không gọi quý
nhân, mà gọi là quân tử.”
“Quân tử?” Tề Tu cười nói, “Chỉ là cách xưng hô mà thôi, mà hắn cũng canh cánh trong lòng, đừng nói là
đổi thành quân tử, dù đổi thành bá vương, đặt sau chữ Nguyễn, cũng không phải đều yểu điệu sao.”
“Hoàng hậu nói rất đúng.” Tiểu Xoa tử hết sức lấy lòng nịnh nọt cười, Tề Tu nhìn thoáng qua, chế nhạo nói,
“Không bằng ngươi cũng đi cầu hoàng thượng cho một cái phong hào, đến lúc đó người khác cũng tôn trọng
gọi ngươi một tiếng Xoa quân tử.”
Phía sau có người vụng trộm cười, Tề Tu nhìn Diệp Mặc vẫn còn ngồi dưới đất nói, “Vừa đúng lúc, hôm
nay ta cũng phải đi thỉnh an thái hậu, nếu ngươi rảnh rỗi, có thể đi cùng ta.”
Vừa dứt lời, đã nghe có người hoảng hốt chạy tới chỗ mình, nhìn lại thì đúng là cung nữ bên cạnh thái hậu,
không biết là có việc gì gấp, mà lại bất chấp tôn ti, lập tức hỏi Hoàng thượng ở nơi nào.
Thị vệ không dám ngăn, đành cho tiến vào.
Cung nữ thấy Tề Tu ở đây, liền quỳ xuống, khóc nói, “Thái hậu không ổn rồi, mong hoàng thượng nhanh
chóng đến chỗ người.”
Đầu tiên là Nguyễn Diệp, sau đó là thái hậu.
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Tề Tu nghi ngờ nhìn Diệp Mặc, đối phương cũng đang nhìn y.
Có đôi khi quá khôn khéo lại thành sơ hở.
Tới khi Thư phi đi rồi, y chưa từng phấn khởi như vậy.
Kỳ phùng địch thủ, cũng là 1 loại khoái hoạt.
Trong đại điện, hoàng đế cau mày, trà trên tay đã đổi năm lần.
Tề Tu ngồi ở một bên, nhìn về phía Diệp Mặc đang yên lặng rơi lệ.
Bệnh của Thái hậu cũng giống Nguyễn Diệp, đều sốt cao không lùi.
Chứng bệnh này, cùng bênh của hoàng đế năm đó giống nhau như đúc.
Tiểu Xoa tử lại cầm một chén trà nóng, đi đến, sau đó nói nhỏ bên tai hoàng đế, “Hoàng thượng, Ngữ quý…
Ngữ quân tử cầu kiến.”
Ngữ quân tử?
Nguyên lai là Ngữ Nhân.
Tề Tu suýt nữa đã quên người này tồn tại, vốn tưởng rằng Thư phi đi rồi hoàng đế sẽ nể tình cũ, ban chút
ân sủng cho tên Nguyệt thị này, ai ngờ sau khi có Nguyễn Diệp rồi cả Diệp Mặc, trong lúc nhất thời vốn đã
quên mất người này.
Chỉ là, lúc này, hắn tới làm cái gì.
Tề Tu nhìn Diệp Mặc một chút, Diệp Mặc hiển nhiên đang suy đoán.
Sợ rằng, Diệp Mặc ngay cả Ngữ quân tử là ai cũng không biết.
Hoàng đế khoát tay, thở dài nói, “Không gặp, hắn tới làm cái gì.”
Còn chưa nói xong, chỉ nghe thị vệ bên ngoài hô, “Chủ tử, ngài không thể vào đi, đây là Long Dương điện,
không được truyền triệu không thể vào.”
Leng keng một tiếng, đại môn bị đẩy ra, Ngữ Nhân mặc y phục trắng, trang phục đạo gia, nhìn thấy hoàng
đế liền quỳ xuống, cao giọng nói, “Hoàng thượng, vi thần nguyện ý đi Phong Cuồng tự vì thái hậu và tiểu
hoàng tử cầu phúc.”
“Ngươi…”
“Hoàng thượng, bệnh này rất kỳ lạ, vi thần vô năng, nhưng cầu có thể dùng hết sức mình…”
Ngữ Nhân dường như đã chuẩn bị tốt, nói rất lưu loát.
Nhớ tới chính mình năm đó ngay cả nói chuyện cũng chưa từng thì đã 1 mình đi Phong Cuồng tự, Tề Tu
đột nhiên cười.
Nguyên lai, không phải mượn đao giết người.
Hắn vốn tưởng rằng có người sẽ đem chuyện lần này đổ cho y, không ngờ chỉ là muốn điệu hổ ly sơn.
Ngây thơ, quá ngây thơ rồi.
Hoàng đế diễn rất hảo, thế cho nên tất cả mọi người tưởng rằng mình y độc sủng, tưởng rằng chỉ cần loại
trừ y, thì mọi chuyện đều thuận lợi.
Tề Tu muốn nhìn, trò hề này tột cùng là muốn diễn như thế nào.
Tề Tu từ chỗ ngồi đứng lên, hoàng đế đang muốn mở miệng, Tề Tu đã quỳ xuống.
“Hoàng thượng, Ngữ quý nhân nói rất đúng, nên có người đi cầu phúc.”
“Tề Tu ngươi…”
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“Bất quá, người kia hẳn phải là ta. Phong Cuồng tự nay mặc dù đã thành ao đầm, nhưng năm đó chỉ có vi
thần đã được tiên hoàng chuẩn cho đến đó, vi thần nguyện đến miếu cầu phúc, mong Nguyễn quý nhân hạ
sinh long tử.”
“Ta nguyện bồi hoàng hậu cùng đi.” Diệp Mặc cũng quỳ xuống, mang theo khóc âm nói, “Ta và hoàng hậu
có thể chiếu cố lẫn nhau.”
“Hay là Ngữ quý nhân theo ta đi đi, dù sao Thư phi cũng ở đó, thúc cháu bọn họ đã lâu không gặp rồi, trong
một năm này, mong rằng Mặc phi có thể hảo hảo chiếu cố Nguyễn quý nhân, đừng khiến ta thất vọng.”
Nói xong, Tề Tu đứng dậy hướng về phía Ngữ Nhân nói, “Thành tâm làm đầu, ngươi và ta hôm nay phải đi
đến đó, ngươi lập tức theo ta đi.”
“Tuân mệnh.”
Hoàng đế không nói được một lời nhìn về phía Tề Tu và Ngữ Nhân đứng dậy rời đi, sau đó nhìn Diệp Mặc
nói, “Ngươi cũng nên đi xem Nguyễn Diệp có khá hơn không, Trẫm muốn yên lặng một chút.”
Diệp Mặc cung kính rời khỏi đại điện, hoàng đế than nhẹ một tiếng, hướng về phía sau điện nói, “Phụ
thượng, như thế, ngươi yên tâm rồi chứ.”
Phía sau không người nào nói chuyện, chỉ có tiếng thở dài, coi như đáp lại.
===================================================

9. Chương 9: Ngữ Quý Nhân
Thoáng cái đã cuối mùa thu, lá phong nhiễm đỏ cả cửa miếu.
Bất quá lúc này, đôi mắt Tề Tu còn đỏ hơn so với lá phong.
Bạch lộ vi sương. Bạch lộ vi sương.
Linh nhi đáng chết, chạy tới báo cáo cho y chuyện trong cung lại còn nhiều chuyện, cư nhiên đem Bạch lộ
vi sương ngày đó y cấp cho dùng trên người y.
Tâm tư Linh nhi Tề Tu đương nhiên biết, nàng muốn thành toàn cho Phong Hoa.
Phong Hoa đối với ý tốt thế nào, Tề Tu rất rõ, chỉ tiếc, đời này y chỉ có thể phụ hắn.
Bạch lộ vi sương không khó giải, chỉ cần chịu đựng là ổn, cũng may giữa núi có hàn đàm, vốn có thể mượn
dùng một lát.
Nghĩ đến chính mình hôm nay chỉ có thể nghỉ ngơi ở đây, Tề Tu buồn bã cười.
Bất quá, mặc kệ như thế nào, trước tiên vẫn nên về lấy chút quần áo mới được.
Chỉ là, nơi y ở vô luận thế nào cũng không thể trở về, y muốn tránh Phong Hoa, dù sao nếu Phong Hoa
cũng trúng phải kế của Linh nhi, y dám chắc mình không phải đối thủ của hắn.
Cũng may, thiên viện chính là nơi ở của Ngữ Nhân, chính mình đường đường là hoàng hậu, lại khốn khổ
đến mức muốn mượn gió bẻ măng, thật sự là…
Đang nghĩ ngợi, phía sau nghe một tiếng gọi nhẹ, “Hoàng hậu điện hạ, khuya như vậy, ngài còn chưa ngủ.”
Tề Tu sửng sốt, xoay người lại đối diện với Ngữ Nhân.
Ánh trăng soi sáng, nếu người đến không phải Ngữ Nhân, sợ rằng Tề Tu thật đúng là sẽ không kiềm chế
được.
Tề Tu nói, “Ngươi tới vừa đúng lúc, làm phiền mượn… Đừng.”
Ngữ Nhân đột ngột tiến đến, ôm cổ Tề Tu, sau đó thuận thế túm Tề Tu đặt trên người mình.
Tề Tu cả người vô lực, trong miệng một trận đắng chát, mùi này, rất quen thuộc.
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“Đừng nhúc nhích, ngươi hãy nghe ta nói.”
Ngữ Nhân ôm lấy vai Tề Tu, nhẹ giọng nói, “Ngươi không giết ta, ta nợ ngươi một cái nhân tình, hôm nay
ngươi bị người tính kế, ta biết ngươi khó kìm lòng nổi, huống hồ, vì một người bạc tình bạc nghĩa như vậy,
mà ngươi thật sự cam tâm tình nguyện cả đời nằm dưới thân kẻ khác?”
“Ngươi buông tay.”
“Ngươi thật sự nghĩ rằng, ta cam tâm tình nguyện muốn tới chỗ này cầu phúc sao?”
Mặc dù sớm biết phía sau Ngữ Nhân chắc chắn có người sai bảo, nhưng lời này từ chính miệng hắn nói ra,
vẫn làm cho Tề Tu không biết làm sao.
Ngữ Nhân mỉm cười, nhẹ nhàng cầm hai tay Tề Tu, sau đó ngẩng đầu liên tục hôn lên môi Tề Tu.
Không biết là dược liệu hay là vì Bạch lộ vi sương có tác dụng, tóm lại Tề Tu không tránh mà tùy ý Ngữ
Nhân hôn.
Ngữ Nhân nghịch ngợm liếm môi, sau đó đưa một tay xuống phía dưới tìm kiếm, Tề Tu đầu tiên là sửng
sốt, sau đó mặc cho do Ngữ Nhân nhẹ nhàng liếm lên môi mình.
“Ngươi biết không, vốn là hoàng đế và thái hậu đã thương lượng, bọn họ sợ ngươi hại hài tử của Nguyễn
Diệp, cho nên phái ngươi ra ngoài, còn ta so hoàng đế, thì càng thích hoàng hậu ngươi… Đừng… Ha…”
Tề Tu như châm lửa, đưa tay lật người Ngữ Nhân. Dưới thân vốn là cỏ dại, Ngư Nhân mới vừa rồi dùng sức
quá lớn phía sau đã có rất nhiều hồng ngân, mà ngay lúc này trong mắt Tề Tu lại có vẻ vô cùng kiều diễm.
“Là ngươi sai, không thể trách ta.”
Tề Tu vừa nói vừa xé y phục của Ngữ Nhân, lập tức như dã thú nhào tới.
Một đêm trằn trọc, ngay cả Tề Tu cũng không biết mình đem người dưới thân, trở thành ai.
Sáng sớm hôm sau, Tề Tu tỉnh lại trên giường, nâng tay nhìn thấy dấu răng rõ ràng trên cánh tay.
Ngữ Nhân quả thật là tâm tính tiểu hài tử, xem ra, đúng thật không phải đang nằm mơ.
Tề Tu đứng dậy, thấy Phong Hoa quỳ gối trước cửa.
Bộ dạng mệt mỏi, vừa nhìn đúng là một đêm không ngủ.
“Ngươi cũng nhìn thấy rồi, vốn là ngươi mang ta về đây.”
“Ty chức có tội, đã đến chậm.”
“Ngươi nếu đến sớm, mới có tội. Ngữ Nhân đâu.”
“Vô cùng thê thảm.”
“Ngươi là trách ta, không biết thương hương tiếc ngọc.”
“Điện hạ không cần lo lắng, mặc cho tự sinh tự diệt, không quá ba ngày, hắn sẽ…”
“Giữ lại.” Tề Tu khoát tay nói, “Không thể để người khác biết, đành phiền ngươi đi nhìn xem sao.”
“Điện hạ không sợ giữ lại sau này sẽ bất lợi.”
“Ngươi không nói, ta không nói, hắn một mình thì nói cho ai nghe, càng huống chi dù nói thế nào, ngày hôm
qua coi như là, ta … Tóm lại, nhân tiện lưu hắn một mạng đi.”
“Vâng.”
“Trở lại đây.”
“Điện hạ còn có việc gì?”
Tề Tu đi tới chỗ Phong Hoa, từ trong tay áo lấy ra 1 viên dược, nhẹ nhàng nhét vào miệng Phong Hoa, quan
tâm nói, “Ngâm cả đêm trong hàn đàm, thuốc này giúp ngươi tán đi hàn khí.”
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Phong Hoa lập tức cúi đầu, nhẹ giọng nói tạ ơn.
Dù chỉ trong một cái chớp mắt, nhưng vẫn bị Tề Tu thấy được trên mặt hắn là một mạt hồng.
Vẻ mặt này, cực kỳ giống y năm đó.
Ngươi có tam cung lục viện, mà nay ta cũng…
Như thế, cũng không ai nợ ai nữa rồi.
Tề Tu đi tới trước cửa sổ, nhẹ nhàng đẩy ra, cách tường viện không thể thấy cách vách.
Tối hôm qua điên cuồng, đáng tiếc y hoàn toàn không có ấn tượng.
Về phần, Ngữ Nhân rốt cuộc muốn làm gì, Tề Tu rất muốn biết.
Một tháng sau, Ngữ Nhân tự nhận mình có thai.
Này tin tức như một tảng đá, tạo ra gợn sóng trong nước, sau đó Tề Tu ngay mắt cũng không chớp một cái
hướng về phía Phong Hoa cười nói, “Ngươi nói xem, làm sao bây giờ.”
Phong Hoa nghe xong, không hế nhúc nhích, chỉ lạnh lùng nói.”Giết đi.”.
Tề Tu nhướn mi nhìn về phía Phong Hoa lạnh lùng nói, “Ngươi hình như rất không thích hắn, năm lần bảy
lượt muốn ta giết người.”
Phong Hoa lắc đầu, nhẹ giọng nói, “Ngữ quý nhân nói, cầu điện hạ mời hoàng đế đến đây gặp mặt, lúc đó
tự hắn có biện pháp, giải quyết chuyện này. Nếu không sẽ đem chuyện đêm đó…”
Tề Tu cười cắt ngang lời Phong Hoa, nói, “Hắn nếu muốn bò lên long sàn, cũng sẽ không ra hạ sách này,
hiện giờ hắn còn chưa biết, hắn căn bản không phải Dương tộc, cư nhiên còn tưởng rằng có thể dùng việc
này áp chế ta.”
“Hắn nếu thật sự là Dương tộc ty chức muốn giữ lại, ty chức muốn nhìn thấy hài tử của điện hạ.”
“Hồ ngôn loạn ngữ.” Tề Tu vừa nói quay đầu đi chỗ khác, nói tiếp, “Vậy thì, sẽ như hắn mong muốn, ngươi
nhân tiện giúp ta về cung truyền lời, nói hoàng hậu tương tư thành bệnh, cầu mong hoàng thượng đến miếu
gặp mặt.”
“Vâng. “
Mấy ngày sau, hoàng đế đích thân đến miếu, vốn muốn cùng Tề Tu thân cận, không ngờ đêm xuống nghe
được vọng nguyệt chi âm của Thư phi.
Tề Tu mượn thế thoát thân, hoàng đế theo tiếng mà gặp Ngữ Nhân.
Củi khô lửa bốc, kết quả không nói cũng hiểu.
Ba tháng sau, hoàng đế tự mình nghênh đón hoàng hậu hồi cung, vài ngày sau, Ngữ Nhân bị phát hiện có
thai, phong làm Ngữ phi.
====================================================

10. Chương 10: Hợp Hoan
Trên long sàn, Tề Tu uể oải ghé vào trên người hoàng đế, ngay cả khí lực mắng chửi người cũng không có.
Trở về đã mấy tháng, hoàng đế ngày ngày ở Vọng Hiền cung của y không đi, ngay cả Diệp Mặc ở ngoài cung
thổi sáo một đêm cũng không gọi được.
Hoàng đế giống như phát điên liên tục cầu hoan, Tề Tu cảm thấy cứ như vậy, y sớm muộn gì cũng sẽ bị
hoàng đế lăn qua lăn lại mà chết.
Hơn nữa, không biết vì sao, lần này sau khi trở về, tính tình hoàng đế thật sự không tốt.
Có khi không hiểu vì sao lại bóp cổ Tề Tu, hỏi y tại sao không động tình với hắn.
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Động tình, động tình.
Hài tử của Nguyễn Diệp không biết là của ai, hài tử của Ngữ Nhân, căn bản không tồn tại.
Động tình, nào có dễ như vậy.
Hoàng đế đưa tay sờ phía sau của Tề Tu, hung hăng đem Tề Tu đặt trước người, sau đó mạnh mẽ xoay
người, đặt Tề Tu dưới thân.
“Hoàng thượng, long thể làm trọng, ân.”
Tề Tu cắn môi, tận lực không cho chính mình rên rỉ ra tiếng.
Y mặc dù không muốn làm hiền hậu, cũng không muốn làm một hoàng hậu *** đãng bị hoàng đế làm mệt
chết trên giường.
Sau khi mây mưa, một luồn hương thơm mát bay tới
Ngoài cửa Phong Hoa quỳ gối, nhẹ giọng nói, “Hoàng thượng, Nguyễn quân tử sắp sinh rồi.”
“Trẫm, cũng nên qua đó.”
“Vốn nên như thế.”
Phong Hoa lui ra ngoài, Tề Tu miễn cưỡng ngồi dậy, sau đó lại thấy hoàng đế nhìn mình chăm chú.
“Đây là hài tử đầu tiên của ngươi, dù có giả vờ cũng nên…”
Lời còn chưa dứt, Tề Tu bị hoàng đế kéo vào lòng, lập tức lại bị hung hăng đẩy ra.
“Có phải, kiếp này ngươi sẽ không tha thứ cho ta hay không?”
“Là ngươi, không tha thứ cho ta.”
Tề Tu đứng dậy xuống giường, hồng ngân trên người ánh vào trong gương, từng vết từng vết, giống như tội
nhân vừa mới chịu hình phạt.
“Đi đi. Nếu bị người khác tưởng ta quấn lấy ngươi, đến lúc đó, chẳng phải là sẽ bị chế giễu hay sao.”
Lúc hoàng đế và Tề Tu cùng nhau tới nơi, hài tử đã sinh ra.
Hoàng đế túm lấy Tề Tu muốn đi vào bên trong, sau đó lại bị Diệp Mặc ngăn cản.
Diệp Mặc cười nói, “Vốn là một tiểu hoàng tử, bất quá, thái hậu nói, Nguyễn đệ đệ thể hư, sợ rằng không
chịu được long uy của hoàng thượng, cho nên muốn thỉnh hoàng hậu nương nương vào trước giúp Nguyễn
đệ đệ trấn an.”
Thái hậu?
Hoàng đế sắc mặt đỏ lên, nghĩ đến mình còn chưa kịp đến thái hậu đã tới trước, lập tức đẩy Tề Tu ra trước
nói, “Làm phiền hoàng hậu đi trước, phụ thượng quả thật đã già, bất quá thà rằng tin có còn hơn là không,
dù sao đây cũng là chuyện vui.”
Diệp Mặc nói, “Hoàng thượng cũng đừng đứng đây, theo ta tới cung thái hậu đem mấy thứ trang sức tới
đây. Thái hậu nói, nhất định phải là hoàng thượng tự mình mang tới.” Diệp Mặc vừa nói tiến lên kéo hoàng
đế đi mất.
Cảm giác này, thật giống như cố ý.
Hết thảy đều là cố ý.
Dẫn hoàng đế rời đi, gậy ông đập lưng ông?
Tề Tu cười bước vào trong, sau đó liếc mắt một cái liền thấy thái hậu ngồi ở bên trong, trong tay ôm một
anh nhi.
Đó là hài tử của Nguyễn Diệp, bất quá Tề Tu cũng không thừa nhận đó là hài tử của hoàng đế.
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Thái hậu nhìn Tề Tu một chút, mở miệng nói, “Lại đây, ngươi có muốn ôm một cái hay không.”
“Người cho mọi người lui ra, là có chuyện muốn nói với ta.”
Thái hậu gật đầu nói, “Ngươi biết không, ta tưởng rằng Vong Trần đã chết, hắn sẽ an tâm làm đế vương
tốt.”
“Hắn bây giờ chẳng lẽ không phải là một đế vương tốt sao? “
Thái hậu lắc đầu nói, “Một quân vương chân chính, không nên lụy vì tình.”
“Huynh trưởng mất sớm, quả thật là ngoài ý muốn, hoàng thượng đối với hắn nhớ mãi không quên, cũng là
hợp tình lý.”
“Ta không nói Vong Trần.”
“!”
“Ngươi có biết, tại sao Cung nhi cố ý không thú nữ tử, chỉ triệu nam tử vào cung hay không?”
“Phụ thượng muốn nói rằng, hắn vì địa vị của ta.”
“Không phải vì hậu vị của ngươi, mà là vì ngươi.”
“Ý phụ thượng là, hắn chung tình với ta?” Lần này Tề Tu đúng là đã nghe được chuyện đáng cười nhất, Tề
Tu lạnh lùng nói, “Tề Tu tự biết kiếp này đấu không lại huynh trưởng. Không dám nghĩ rằng chân tình của
hoàng thượng là dành cho ta.”
“Ngày ấy, tại Bạch Lộ quận, ta biết ngươi cho Diệp Mặc cải trang thành bộ dáng Vong Trần, cho nên mới để
Nguyễn Diệp giả làm ngươi, ta chỉ muốn thử một lần, không ngờ, thì ra người hắn yêu nhất là ngươi, Vong
Trần thật sự là chết…”
“Là ngươi!” Tề Tu sớm biết có người tính kế mình, nhưng không ngờ, người nọ đúng là thái hậu.
Thái hậu vừa nói vừa nhẹ nhàng lấy hài tử trong tay ném sang chỗ Tề Tu.
Tề Tu cuống quít tiếp nhận, cúi người nhìn lại, hài tử trong lòng đã tỉnh dậy.
Đôi mắt trong suốt, mở ra, hai mắt to tròn, nhúc nhích trong lòng y.
Mà còn, là một nữ anh.
Hoàng đế và Nguyễn Diệp đều là huyết mạch Thuần Dương, không có khả năng sinh hạ nữ tử.
Nói như thế, quả nhiên đúng như y đã đoán trước, Nguyễn Diệp cùng người khác thông đồng.
Thái hậu lắc đầu nói, “Đứa nhỏ này, đúng là trở thành sỉ nhục của hoàng gia. Nhưng Tề Tu, ngươi biết tại
sao ngươi vẫn không có hài tử không?”
Tề Tu sửng sốt, nhìn về phía thái hậu.
Thái hậu lạnh lùng nói, “Bởi vì, ngươi căn bản không phải Dương tộc.”
Lời vừa dứt, thái hậu ba một tiếng, đưa tay đánh rơi ngọn nến.
Lửa như xà uốn lượn, Tề Tu lúc này mới nhìn rõ, trên mặt đất sớm đã tẩm dầu.
“Giang sơn của Cung nhi, không thể hủy trong tay ngươi.”
Ánh lửa sáng như ban ngày chiếu rõ bộ dáng thái hậu.
Đầu Tề Tu bị người đánh mạnh 1cái, sau đó thuận thế té xuống.
Ngọn lửa ở Hợp Hoan cung ánh đỏ cả hoàng thành.
==================================================
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11. Chương 11: Ngọc Vỡ
Đại hỏa ở Hợp hoan, lúc hoàng đế gấp gáp trở về chỉ nhìn thấy một đống đổ nát.
Mọi người bận rộn 1 đêm, toàn bộ Hợp Hoan cung bị cháy sạch chỉ còn lại thiên điện.
Tiểu hoàng tử bị lửa thiêu không còn hài cốt, cung nữ nội thị chết vô số, Nguyễn Diệp bởi vì ngủ ở thiên
điện mặc dù được cứu ra, nhưng vẫn hôn mê bất tỉnh.
Hoàng hậu và thái hậu sinh tử không rõ, Diệp Mặc dìu hoàng đế, trong lúc nhất thời cũng không nói nên
lời.
May mắn còn 1 nội thị run rẩy nói hoàng hậu đả thương người như thế nào, lại khẩu xuất cuồng ngôn muốn
lấy tánh mạng thái hậu và hoàng tử ra sao.
Nói đến mức sinh động như thật, làm cho hoàng đế không thể không tin.
Diệp Mặc dìu hoàng đế, nước mắt không ngừng chảy, không bao lâu sau, đã được người đỡ về cung nghỉ
tạm.
Hoàng đế lảo đảo cố ý muốn một mình yên lặng, phía sau chỉ có tiểu Xoa tử đi theo.
Một đêm bạc đầu, thì ra không cần gần nhau cả đời, cũng có thể một đêm bạc đầu.
Hoàng đế ngồi ở Long Dương điện.
Hôm nay, chỉ còn lại mình hắn.
Hắn sớm biết Tề Tu rất tàn nhẫn, nhưng hắn cũng không tin y có thể làm ra những chuyện kinh khủng vô
nhân đạo như thế.
Hài tử đáng thương mà hắn còn chưa kịp gặp mặt.
Hoàng đế đang trầm ngâm, cửa đã bị đẩy ra.
Đi vào chính là Ngữ Nhân.
Ngữ Nhân nhìn về phía hoàng đế, bộ dáng rất cẩn thận, mỉm cười với hoàng đế.
Hoàng đế ngay cả khí lực để quát nạt cũng không có, cúi đầu, tiếp tục suy nghĩ chuyện mình muốn.
Ngữ Nhân đi tới chỗ hoàng đế, bụng đã to, lại không có ý muốn quỳ xuống.
Hoàng đế giương mắt, nhẹ giọng nói, “Hôm nay trẫm tâm tình bất hảo, ngươi vẫn nên về đi…”
“Hoàng thượng, đang nhớ đến hoàng hậu?”
“Hỗn xược!”
“Hoàng hậu giết hài tử của Nguyễn Diệp, nói không chừng kế tiếp sẽ đến phiên con của chúng ta.”
Hoàng đế nhướn mi nhìn bụng Ngữ Nhân 1 chút, lạnh lùng nói, “Ngữ Nhân, ngươi đúng là vì hãm hại hoàng
hậu mà vô cùng nỗ lực.”
“Hoàng thượng, người không thể cứ bảo hộ hoàng hậu như thế, chẳng lẽ người không biết, hài tử của Nguyễn
Diệp, vốn chính là của hắn!”
“Hồ ngôn loạn ngữ.”
“Hoàng thượng!”
Hoàng đế vỗ án, đang muốn phẩn nộ khiển trách, đại điện lại bị đẩy ra.
Thị vệ phía sau không ngăn được, Tề Tu cứ như vậy mà đi vào, phía sau là hộ vệ duy nhất của y, Phong
Hoa.
Hoàng đế hướng phía ngoài điện khoát tay. Tiếng đóng cửa vang lên.
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“Tề Tu…”
Tề Tu nhìn thoáng qua hoàng đế, sau đó quỳ xuống.
“Vi thần có tội.”
“!”
“Ta không giết bá nhân, bá nhân lại vì ta mà chết, tiểu hoàng tử chết, tội đương nhiên là do ta, chỉ là…”
Tề Tu còn chưa nói xong, Ngữ Nhân đột nhiên cuồng tiếu không ngừng, sau khi cười xong, lạnh lùng nói, ”
Hảo một đôi phu thê tình thâm.”
“Ngữ Nhân!”
“Hoàng đế, ngươi có biết hài tử trong bụng ta, kỳ thật căn bản không phải của ngươi hay không?” Ngữ
Nhân vừa nói vừa chỉ hướng Tề Tu nói, “Ngươi hỏi hắn xem, tại Phong Cường tự hắn đã làm gì với ta, lại
vì cái gì mà vội vội vàng vàng viết thư mong ngươi đến…”
“Đủ rồi, Ngữ Nhân, ngươi thật sự nghĩ rằng trẫm không biết ngươi căn bản không phải là Dương tộc sao,
vốn nể tình Thư phi ta còn muốn lưu ngươi một mạng, hôm nay xem ra, ngươi đúng là không muốn sống.”
“Ta không phải Dương tộc?” Ngữ Nhân thảm thiết cười, “Đây cũng là hoàng hậu nương nương nói cho ngươi
đi. Quả nhiên, hắn nói cái gì, ngươi cũng tin.”
Ngữ Nhân nói xong, liền rút chủy thủ bên hông ra, Phong Hoa thấy thế liền ngăn trước người Tề Tu, Tề Tu
đứng dậy đẩy Phong Hoa ra, đi tới trước mặt Ngữ Nhân, nhìn hắn đem nhuyễn kiếm chỉa vào cái bụng khá
to của chính mình.
“Ở đây có hài tử hay không, ngươi là người rõ nhất.”
” Ngữ Nhân, ngươi thật đáng thương, ngươi bất quá chỉ là quân cờ của Thư phi, đến bây giờ vẫn còn chấp
mê bất ngộ, ngươi thật sự không phải Dương tộc, cho nên từ lúc ngươi quyết tâm dùng kế giả vờ mang thai
để đánh cuộc, ngươi đã thua rồi.”
“Hoàng thượng.” Ngữ Nhân cười quay đầu lại nhìn hoàng đế, ánh mắt hoàng đế lướt qua người Ngữ Nhân
nhìn Tề Tu.
“Ta bây giờ nói cho ngươi biết, kỳ thật, trong hoàng cung này, người yêu ngươi nhất, là ta.” Ngữ Nhân vừa
nói đột nhiên đem chủy thủ nhét vào tay Tề Tu, sau đó mạnh mẽ kéo đến đâm vào bụng mình.
Ngay sau đó nhìn về hướng Phong Hoa.
Tề Tu ngây người, sau đó y nghe thấy Ngữ Nhân nhẹ nhàng nói, “Ngươi cho rằng, Phong Hoa thật sự đối
với ngươi trung thành tận tâm sao, bất quá may mà, hắn lập tức sẽ theo ta làm bạn rồi, ngươi không phải
vẫn muốn biết tại sao hắn luôn ho khan không ngừng sao, đó là bởi vì hắn trúng hợp hoan của ta…”
Ngữ Nhân trợn tròn mắt, té xuống đất, máu từ bụng chảy ra, nhiễm đỏ hai mắt Tề Tu.
Hoàng đế như tượng đá, ngồi trên đại điện nhìn mọi chuyện trước mắt.
Hắn không biết, phải tin ai.
Cũng không biết phải trách cứ ai.
Trong bụng Ngữ Nhân, thật sự có một hài tử, một hài tử chưa thành hình.
Tề Tu quay đầu lại nhìn Phong Hoa, Phong Hoa mỉm cười, sau đó phun ra một búng máu, Tề Tu đẩy mạnh
Ngữ Nhân đã chết nói, “Ngươi không thể chết được, ngươi không thể chết được, ta cầu ngươi đem giải dược
cho ta.”
Tiếng Phong Hoa ho khan càng ngày càng lớn, hoàng đế không đành lòng nói thêm gì nữa, nhẹ nhàng đi
xuống bậc thang, hướng phía ngoài điện hô, “Người đâu, hộ giá.”
Tiểu Xoa tử mang theo chúng hộ vệ vọt vào, Tề Tu bị hoàng đế ôm vào lòng, trên mặt đất, Phong Hoa phun
máu tươi, Ngữ Nhân đã không còn khí tức.
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Tề Tu nhìn Phong Hoa được người lôi đi, sau đó trầm mặc nhắm hai mắt lại.
Phong Hoa nói, ngày ấy hắn không có ngâm mình ở hàn đàm.
Đêm đó, Tề Tu ôm người kia ở hậu viện, vốn chính là Phong Hoa.
==================================================

12. Chương 12: Vong Trần
Thị vệ Phong Hoa, có ý thích sát. Bị thương nặng không thể trị.
Ngữ phi hộ giá mà chết, truy phong làm Ngữ quý phi.
Nguyễn quân tử Nguyễn Diệp sinh con chết yểu, coi là điềm xấu, miễn đi phong hào, lưu vong hành cung
Giang Nam.
Ngoài ra Mặc phi Diệp Mặc tự nhận không làm tròn trách nhiệm huynh trưởng, thỉnh tội đồng hành, cùng
nhau đến Giang Nam.
Trong lúc nhất thời, lục cung bỏ trống.
Tề Tu ngồi trong cung, nhìn cái bụng đã to của hoàng đế, tính ngày tháng, không bao lâu nữa, sẽ đến ngày
lâm bồn.
Thêm 1 thời gian ngắn nữa, chính là ngày kỵ của Vong Trần.
Tề Tu đã nhiều năm không đi bái tế huynh trưởng, đơn giản là không muốn thấy hoàng đế gọi tên người
kia.
Tề Tu không nói cho hoàng đế biết năm đó người gián tiếp hại chết Vong Trần, vốn là thái hậu.
Thái hậu vì bảo đảm huyết mạch hoàng thất, ngày đó xếp đặt cho Vong Trần đi Bạch Lộ quận, nhưng không
ngờ Tề Tu vì giận dỗi, đã bị nhốt tại Bạch Lộ quận trước một bước.
Vong Trần vì Tề Tu hao hết chân khí, liều mình cứu Tề Tu.
Đương nhiên không cần y nói, hoàng đế cũng biết, thái hậu căn bản không chết, mà rất thanh nhàn, du sơn
ngoạn thủy khắp nơi.
Vì vậy hoàng đế dứt khoát mở một mắt nhắm một mắt ban thánh chỉ đem thái hậu an táng vào hoàng lăng.
Cũng xem như thành toàn 1tâm nguyện của hắn.
Tề Tu đang suy nghĩ miên man, hoàng đế hơi mở mắt, càng ngủ nhiều, bụng cũng càng ngày càng tròn, Tề
Tu đưa tay vuốt ve bụng hoàng đế, cười nói, “Tiểu tử kia, còn chưa ra đời đã có khí lực lớn như vậy.”
Hoàng đế giở tay Tề Tu ra, híp mắt cười nói, “Qua hai tháng nữa, ta đã có thể không cần tiếp tục chịu tội.”
Tề Tu nói, “Ai bảo ngươi cứ luẩn quẩn trong lòng, không phải ta sinh thì không được.”
“Ta nói rồi, ta chỉ muốn hài tử của ngươi.”
“Kỳ thật, ngươi có thể mang Thư phi trở về, cẩn thận tính lại, đời này ta nợ hắn rất nhiều.”
Hoàng đế nhẹ nhàng ôm lấy thắt lưng Tề Tu, thở dài nói, “Kỳ thật đối với hắn mà nói, đi hoàng lăng trông
giữ linh vị tiên hoàng, sau này còn có thể an táng đồng lăng, còn tốt hơn ở đây với ta.”
“Như thế xem ra, trên đời này đúng thật chỉ có Ngữ quý phi đối với ngươi tình thâm ý trọng, nhưng ngươi
hết lần này tới lần khác lại không cảm kích.”
“Lòng ta tưởng nhớ đến Vong Trần đã rất có lỗi với ngươi, sao lại còn phải phân cho người khác.”
“Thôi được rồi.” Tề Tu gật đầu nói, “Hơn nữa, sau này ngươi làm mẫu thân người ta, cũng nên bắt đầu tự
kiểm điểm. Không nên thay đổi thất thường.”
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Hoàng đế đỡ bụng nói, “Thái y nói, ta là song sinh, sau lần này, ngươi cũng đừng nghĩ đến chuyện ở mặt
trên với ta.”
Nói xong đem đầu gối lên đùi Tề Tu, nặng nề ngủ.
Ngoài cửa sổ, một người mặc tử y nhẹ nhàng thở dài, trong lòng là 1 tiểu hài tử đang ngủ say.
Cả người trắng nõn tròn trịa, rất đáng yêu.
Bạch y nhân đưa tay sờ sờ cánh tay béo núc ních, khẽ cười nói, “Hai vị phụ thân của ngươi ở Giang Nam
thảnh thơi sung sướng, đã đến lúc đem ngươi đến đó, ta cũng yên tâm theo hắn đi, chỉ hy vọng đến lúc đó
nếu hắn biết con của hắn cũng không thua kém hắn mà mang thai sinh tử, có trách ta dạy con không tốt
hay không.”
Xa xa, tiểu Xoa tử run rẩy nấp trong bụi cây mặc niệm, phi lễ chớ nhìn, phi lễ chớ nghe. Phi lễ…
“Xoa thị quân!”
“Tới ngay…”
Ai, trong hậu cung ngoài hoàng hậu thì hắn là phi tần duy nhất, cuộc sống bi thảm của Xoa thị quân chỉ
vừa mới bắt đầu.
Đôi phu thê hoàng gia này, thật sự là khó hầu hạ a.
…
Cách đó ngàn dặm, Bạch Lộ quận.
Bạch y nhân đứng ở đầu thuyền, nhìn về phía thiếu niên đang dần tỉnh lại, thiếu niên vẻ mặt mờ mịt bộ
dáng ngây ngốc.
“Ngươi và ta đều thương hắn, hôm nay bọn họ hai người làm thần tiên quyến lữ, ngươi đành theo ta vượt
qua chốn nhân sinh mịt mờ này đi.”
Vừa nói vừa đem mặt nạ da người nhét vào tay áo, rút ra cấy sáo bên hông, đứng trước gió.
Thiếu niên rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, sờ sờ vùng bụng còn hơi đau, sau đó hướng về phía bạch y nhân
nhẹ nhàng cười.
Bạch y nhân quay lại, lạnh nhạt cười.
Tương tư vong lạc, mạc vọng về.(*)
Lời tác giả: toàn văn hoàn, cúi đầu cảm tạ…
Chú giải:
(*) cái câu trên thì nói thật ta cũng hiểu lắm, nếu dịch nghĩ đen theo qt đại ca, thì có vẻ “Vì quyến luyến
bầu trời, nên quên quay về”, nghe giống như nói về cánh chim ấy, lúc đầu trong chương trước ta cứ tưởng
là do bạn hoàng đế đang tương tư Vong Trần mà viết nên, nhưng xem ra hình như hem phải thếˆˆ
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-o0 Toàn Văn Hoàn 0o—
Đọc và tải ebook truyện tại: http://truyenclub.com/nam-phi-nan-vi

32

