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N

hững ngày sau khi sinh, Khúc Khinh Cư hết sức tự tại, mỗi ngày chơi

đùa với con trai, nếm thức ăn ngon, trải qua những ngày an nhàn lại thoải mái.
Hôm nay, Hạ Hành đến hậu điện thì nhìn thấy nhóc con nhà mình mặc một
cái yếm đỏ, đang nằm trên giường quơ quào tay chân, cực khổ nâng cổ lên nhìn
ngó xung quanh, sau đó mỏi quá nên đành phải nằm phịch xuống, chọc cho mẫu
thân mình cười ra tiếng.
“Làm gì vậy?” Hạ Hành ngồi xuống giường, nhìn nhi tử mình hết ngóc đầu
lên rồi lại rụt vào không khác gì con rùa nhỏ, gắng sức quơ quào một hồi nhưng
vẫn nằm y vị trí cũ, không nhích thêm được tí nào, thế mà nhóc cũng không
khóc quấy, vẫn kiên trì bền bỉ đạp chân.
“Không có gì, chỉ là để cho con rèn luyện cổ một chút thôi.” Khúc Khinh Cư
thuần thục lật con trai lại, khi vỗ vỗ lên cái mông núng nính thịt, thì thấy nhóc
nhoẻn miệng cười với mình, cúi người hôn lên má nhi tử một cái thật kêu, nhận
lấy hộp phấn hương từ trên tay Mộc Cận, bắt đầu bôi phấn cho nhi tử.
“Những chuyện này để nhũ nương làm là được rồi.” Hạ Hành chọc chọc
cánh tay múp míp như ngó sen của nhi tử mình. “Tính tình tiểu tử này tốt thật.”
“Con ta thì phải giống ta rồi.” Khúc Khinh Cư giơ hai tay con lên để bôi
phấn rôm vào nách. “Ta làm những chuyện này thì có sao đâu, con của chính
mình mà cũng không chăm được, vậy sinh nó ra làm gì?”
Hạ Hành không biết nghĩ đến gì đó, ánh mắt hắn phức tạp nhìn tiểu tử mập
mạp đang nằm trên giường nhếch miệng cười. Trong nháy mắt hắn có cảm giác
địa vị của mình trong lòng Khinh Cư còn không bằng nửa đầu ngón tay của nhi
tử mình. “Ngày mai là lễ trăm ngày tuổi của Đồn Đồn, danh sách lúc trước ta
đưa nàng xem, nàng có ý kiến gì không?”
“Rất tốt.” Khúc Khinh Cư trao Đồn Đồn cho nhũ nương để bú sữa, chờ sau
khi nhũ nương lui xuống, mới nói: “Nhưng mà có phải là đã quá long trọng rồi
không, chỉ là lễ trăm tuổi mà thôi...”
“Đồn Đồn là hoàng trưởng tử, thân phận cao quý, tổ chức long trọng một
chút thì đã sao.”
Hạ Hành hiểu sự lo ngại của Khúc Khinh Cư, hắn ôm nàng vào lồng ngực
mình. “Chờ sau này chúng ta có đứa thứ hai thứ ba, thì sẽ tổ chức bớt long trọng
hơn ca ca chúng hai phần.”
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“Được.” Khúc Khinh Cư cười cười, cũng không để trong lòng lời cam kết
này của Hạ Hành lắm, nàng biết bây giờ lời hắn nói là thật, nhưng không có
nghĩa là lời nói này sẽ hữu hiệu vĩnh viễn về sau.
Ngày giờ chính thức tổ chức lễ trăm ngày của hoàng trường tử do quan
Khâm Thiên Giám chọn ra, nghe nói bát tự của hoàng trường tử rất hợp với tinh
tượng của ngày hôm đó, thậm chí còn bày trí những vật tương hợp trong Điện
Loan Hợp, bảo đảm thời khắc hôm đó sẽ có lợi nhất với hoàng trường tử.
Khúc Khinh Cư không hiểu rõ lắm với những chuyện phức tạp đó, nhưng chỉ
cần nhìn vào sự chuẩn bị ngày lễ trăm tuổi của Đồn Đồn, đã đủ để chứng minh
Hạ Hành rất coi trọng chuyện này.
Thái hậu tự tay mình làm quần áo trăm tuổi cho Đồn Đồn, nghe nói vải để
may quần áo này chính là Thái hậu phân phó người chọn tìm từ rất nhiều gia
đình phú túc an khang, vừa nhìn khó mà nhận ra đây là bộ quần áo dùng vải vóc
và kim chỉ của trăm nhà may thành.
Sờ sờ hoa văn hình hồ lô được thêu trên bộ quần áo bách gia, Khúc Khinh
Cư khom lưng ôm lấy Đồn Đồn vẫn còn ngủ say. “Đi thôi, đến Điện Loan Hợp
nào.”
Điện Loan Hợp là nơi được dùng để cử hành những thịnh yến long trọng, ví
dụ như sắc phong Hoàng hậu, sắc phong Thái tử, vân vân... Dùng nơi này để tổ
chức một buổi lễ trăm tuổi, đã đủ để chứng minh địa vị của Đồn Đồn trong lòng
Hạ Hành.
Điện Loan Hợp, những người nên tới đều đã tới, mọi người đều nhìn ra cửa,
cùng chờ đợi Hoàng hậu nương nương mang theo hoàng trưởng tử xuất hiện,
nhưng vì ngại Hoàng thượng và hai vị Thái hậu ở đây, nên biểu hiện của mọi
người hết sức kín đáo.
Đợi cho tới khi sắp đến giờ lành, rốt cuộc mọi người cũng nghe được tiếng
truyền báo của thái giám ngoài cửa.
“Hoàng hậu nương nương đến, Hoàng tử điện hạ đến.”
Mọi người rối rít đứng dậy, quỳ xuống nghênh đón, sau đó liền nhìn thấy
đoàn người từ từ lướt qua trên thảm đỏ, dẫn đầu là một đôi hài thêu phượng
hoàng giương cánh bằng chỉ vàng, cực kỳ hoa lệ.
“Đứng dậy!”
Mọi người đồng loạt đứng dậy, liền nhìn thấy Hoàng hậu ôm Hoàng tử điện
hạ ngồi xuống bên phải Hoàng thượng, trên người nàng mặc một bộ phượng bào
phức tạp, phiêu trần thoát tục, đẹp không nói lên lời.
Có người nói, nữ nhân sau khi sinh, chẳng khác nào quả mơ trong gió tuyết,
vừa chua vừa không còn hương vị, nhưng dáng vẻ này của Hoàng hậu nương
nương giống với dáng vẻ vừa mới sinh con xong ư?
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Có một vài người thầm cảm khái trong lòng, khó trách Hoàng thượng lại độc
sủng Hoàng hậu như vậy, nữ nhân như thế ai mà không thích cho được.
Buổi lễ trăm ngày tuổi cũng không có gì phức tạp, dù sao đứa bé còn nhỏ, ai
mà nỡ đặt ra một đống quy củ để giày vò đứa bé chứ?
Chỉ là hai người Đế Hậu tự mình quỳ lạy với trời xanh cầu phúc cho hài tử,
lại tự tay đeo khóa trường mệnh, vòng tay trường mệnh cho hài tử, có ý nghĩa là
buộc tuổi thọ và may mắn cho đứa bé, hai vị Thái hậu mang giày đầu hổ và mũ
đầu hổ cho tôn tử mình, sờ sờ đỉnh đầu và lòng bàn chân của đứa bé, để bày tỏ
chúc phúc từ trưởng bối, thế là xong.
Sau khi làm lễ xong, Đồn Đồn được nhũ nương ôm xuống, hai vị Thái hậu
cũng đi theo, để Hạ Hành và Khúc Khinh Cư ở lại dùng yến cùng mọi người.
Tất cả những món ăn trên yến tiệc đều được đặt những cái tên cát tường may
mắn, mọi người đều ngầm hiểu rõ ý xem trọng của Hoàng thượng đối với
Hoàng tử và Hoàng hậu.
Mặc dù mọi người không dám kính rượu Hoàng thượng, nhưng vẫn nói với
Đế Hậu không ít những lời chúc tụng may mắn cho hoàng trưởng tử, làm cho
long nhan Hạ Hành cực kỳ vui mừng, không nhịn được uống nhiều thêm vài ly.
Khúc Khinh Cư thấy dáng vẻ này của hắn, lo lắng hắn sẽ uống đến say mèm
mất, liền bảo hắn uống một chút canh giải rượu, chỉ là nhìn vẻ mặt vui mừng
của Hạ Hành, nhiệt tình nốc rượu như uống nước, nàng cảm thấy canh giải rượu
này không có mấy tác dụng rồi.
“Thần đệ kính Hoàng thượng một ly, chúc Hoàng thượng Hoàng hậu đầu bạc
răng long, chúc Hoàng tử điện hạ phúc thọ an khang.” Đang giữa bữa tiệc thì Hạ
Uyên đứng lên giơ ly rượu với Hạ Hành, nói: “Thần đệ xin cạn trước.”
Hạ Hành nhìn Hạ Uyên giơ cao ly rượu, cũng bưng ly rượu chậm rãi đứng
lên, cười nhạt nói: “Đa tạ Tam đệ.”
Huynh đệ hai người cùng cười, cùng ngửa đầu uống cạn ly rượu trong tay.
Khúc Khinh Cư nhìn hai người này, tuy miệng tươi cười nhưng ý cười không
lan tới đáy mắt, nàng nhìn tất cả mọi người ngồi xa xa phía dưới, chỗ ngồi giữa
nàng và bọn họ cách nhau chín bậc thang cao, mà khoảng cách thì lại càng xa.
Sau bữa tiệc, quả nhiên Hạ Hành đã uống say, mặc dù cử chỉ của hắn không
khác ngày thường mấy, nhưng từ ánh mắt và giọng nói của hắn, Khúc Khinh Cư
vẫn cảm nhận được, ý thức của đối phương đã không còn tỉnh táo nữa rồi.
“Về hậu điện.” Hạ Hành kéo tay Khúc Khinh Cư ngồi lên ngự liễn nhưng
vẫn không quên nói với Tiền Thường Tín: “Bảo nhũ nương chăm sóc Hoàng tử
cẩn thận.”
Ngự liễn không nhanh không chậm đi về phía trước, Khúc Khinh Cư chỉ
cảm thấy nó hơi lung lay, nàng nhìn người bên cạnh, quơ quơ hai ngón tay trước
mặt hắn: “Hoàng thượng, đây là mấy?”
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Hạ Hành nắm hai ngón tay của nàng vào lòng bàn tay mình, cười nói: “Ta
không có say, đừng lo lắng.”
Lóng bàn tay của đối phương hơi ấm nóng, Khúc Khinh Cư đưa tay sờ sờ
trán của hắn, bất đắc dĩ cười nói: “Không say thì tốt.” Sâu rượu sẽ không bao
giờ chịu nhận mình say, giống như rất nhiều người phạm sai lầm cũng không
muốn thừa nhận lỗi sai của mình vậy.
“Nàng không tin ta?” Hạ Hành ngẩng đầu nhìn nàng, ánh mắt mở to, mang
theo uất ức và bất mãn. “Nàng luôn không tin ta.”
“Ta không tin chàng khi nào.” Khúc Khinh Cư thấy vẻ mặt ủy khuất của
hắn, bật cười nói: “Thì chàng không say, ta đâu có nói là không tin chàng, đúng
không nào?”
“Có rất nhiều lúc nàng không tin ta.” Hạ Hành tựa đầu vào trước ngực Khúc
Khinh Cư. “Ta nói ta sẽ đối tốt với nàng, nàng không tin. Ta nói từ giờ trở đi ta
sẽ chỉ yêu thương duy nhất một mình nàng, nàng cũng không tin. Ta nói sau này
chỉ muốn mình nàng sinh con cho ta, nàng vẫn hoài nghi ta như cũ. Tại sao nàng
không tin ta, dù chỉ một lần thôi?”
Bàn tay vỗ về nhè nhẹ sau lưng Hạ Hành của Khúc Khinh Cư khựng lại,
nàng cúi đầu nhìn nam nhân đang tố cáo mình, một hồi lâu sau mới khẽ cười
nói: “Hoàng thượng, chàng nghĩ nhiều rồi.”
“Ta không nghĩ nhiều, ta biết rất rõ.” Hai cánh tay Hạ Hành vòng qua eo của
nàng, ôm chặt lấy. “Chúng ta sau này vẫn còn mấy chục năm, sẽ có lúc nàng
nguyện ý tin tưởng lời nói của trẫm.”
Âm thanh của hắn đã mơ mơ hồ hồ, Khúc Khinh Cư biết hắn sắp ngủ thiếp
đi, nàng vỗ nhẹ phía sau lưng hắn giống như dụ dỗ Đồn Đồn, nhẹ giọng nói:
“Trên thế gian này, không có chuyện vô duyên vô cớ dễ dàng tin tưởng một ai
đó, nếu Hoàng thượng muốn ta tin tưởng chàng, vậy thì hãy vẫn đối tốt với ta,
thời gian có thể chứng minh lời nói của chàng.”
Nam nhân trong ngực ừ hử một câu gì đó, Khúc Khinh Cư không nghe rõ,
nàng chỉ nhẹ nhàng vỗ vỗ sau lưng hắn, ánh mắt yên tĩnh mà an tường.
Tiền Thường Tín và Minh Hòa đi bên cạnh ngự liễn tựa như không nghe
được bất cứ động tĩnh nào bên trong, thậm chí cũng không trao đổi bằng ánh
mắt, nhưng vẻ mặt lại thận trọng hơn không ít.
Thời tiết tháng tám vẫn nóng bức như cũ, sau khi Hạ Hành được người đỡ
lên giường, Khúc Khinh Cư bảo người mang hai chậu nước đá trong phòng đi.
Nếu say rượu mà ở trong phòng mát mẻ quá mức, khi tỉnh lại sẽ rất khó chịu.
Nhận lấy khăn Mộc Cận đưa tới, nàng tự tay lau tay và mặt cho Hạ Hành,
Khúc Khinh Cư nói: “Bảo người phía dưới chuẩn bị sẵn canh giải rượu, nếu
Hoàng thượng tỉnh thì dâng lên cho chàng dùng ngay.”
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Ngân Liễu không tiếng động lui xuống, mấy người khác nhận thấy được
hình như Hoàng hậu nương nương có gì đó không đúng, nhưng họ không biết
đã xảy ra chuyện gì. Nhưng không có ai dám lắm mồm đi hỏi, chỉ càng chuyên
tâm hầu hạ thêm cẩn thận.
Khi Hạ Hành tỉnh lại thì mặt trời đã ngã về tây, hắn xoa xoa hai bên thái
dương có chút đau, ngồi dậy trên giường, vừa nhìn liền nhận ra đây là phòng
ngủ của Khinh Cư, suy nghĩ hồi lâu cũng không nhớ ra vì sao mình lại ngủ ở
đây.
“Hoàng thượng tỉnh rồi ư?” Một chén canh bằng sứ Thanh Hoa đưa tới trước
mặt hắn. “Uống canh giải rượu đi.”
Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Khúc Khinh Cư, ráng chiều tà xuyên qua cửa sổ
chiếu lên người nàng, bởi vì ngược sáng nên hắn không nhìn rõ vẻ mặt của
nàng, nhưng không hiểu sao hắn có thể xác định chắc chắn rằng bây giờ trên
mặt đối phương đang cười.
Có lẽ bởi vì sự khẳng định khó hiểu này mà hắn ngoan ngoãn nhận lấy chén
canh, uống một hơi hết cả chén canh giải rượu hết sức khó uống này, cuối cùng
mới hắng giọng, nói: “Đã trễ vậy rồi sao?”
“Đúng vậy, trong yến tiệc chàng đã uống khá nhiều.” Khúc Khinh Cư nhận
lấy chén không trong tay hắn: “Ta đã bảo phòng bếp chuẩn bị thức ăn thanh
đạm, chàng đến dùng chút đi.”
Hạ Hành mặc áo khoác xong, cảm thấy đầu vẫn choáng váng như cũ, hắn
cau mày nhìn xung quanh phòng, bất mãn nói: “Hạ nhân đâu hết cả rồi, sao lại
để mình nàng trong phòng như vậy?”
“Chàng không phải là người chắc?” Khúc Khinh Cư trừng mắt liếc hắn một
cái, “Thấy chàng ngủ thật ngon, ta liền bảo bọn họ ra ngoài hết, tránh làm phiền
đến chàng.”
Hạ Hành bị Khúc Khinh Cư liếc, ngược lại cảm thấy toàn thân sảng khoái,
không khỏi có chút nghi ngờ, hình như có gì đó không đúng thì phải, ánh mắt
khi Khinh Cư nhìn hắn sao lại dịu dàng hơn trước nhỉ?
Là hắn vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, hay là lúc thức dậy đã đụng đầu vào đâu
đó rồi?

Chương 110
Múa

M

ùa hạ nóng bức dần đi qua, trong cung các vị chủ tử có thân phận đã

thay đổi sa y, bỏ đi cây quạt trong tay, trâm cài cũng từ ngọc thạch đổi thành
các kiểu dáng khác. Có cung nữ dụng tâm kín đáo muốn hấp dẫn Hoàng thượng,
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đầu tư vào y phục trang sức một phen, nhưng vì phải tuân thủ quy củ trong
cung, làm những người này phải phí sức khổ tâm, đáng tiếc cả trái tim Hoàng
thượng đều đặt trên người Hoàng hậu, không ai hấp dẫn được sự chú ý của
Hoàng thượng.
Cung Khôi Nguyên đã tân trang xong từ lâu, trong phòng được khảm dạ
minh châu nhưng vì Hoàng tử Điện Hạ nên toàn bộ đều tháo xuống, đổi thành
đèn ngọc Lưu Ly xinh đẹp, phải làm như vậy vì một vị quan viên Công Bộ nào
đó từng vô tình nói, dạ minh châu có thể gây hại cho cơ thể.
Dạ minh châu là vật hiếm lạ tất cả mọi người đều biết, rất nhiều người không
rõ vì sao Hoàng hậu không cần dạ minh châu, cho nên bên ngoài đã có không ít
người nhanh chóng khen Hoàng hậu tiết kiệm, loại hiểu lầm tốt đẹp này làm Hạ
Hành cảm thấy nên để nó tiếp tục lan truyền như vậy.
Mặc dù có người biết Hoàng hậu cứ ở cung Thiên Khải như vậy sẽ không
hợp quy củ, nhưng Hoàng thượng đã nói, cung Khôi Nguyên mới tân trang
không lâu, nên không tốt với đứa bé mới sinh. Nhưng vì tháng sáu đã qua, ngày
lành chuyển nhà phải chờ đến tháng hai sang năm mới có, cho nên ngày Hoàng
hậu nương nương dọn đến cung Khôi Nguyên được định vào hai năm sau ngày
12 tháng 2 năm Gia Hựu, cũng là ngày trăm hoa đua nở, đương nhiên hiện tại
vẫn cùng tiểu Điện Hạ ở trong cung Thiên Khải.
Hoàng thượng nhà người ta đã quyết định như vậy, trong triều cũng không
có ai dám nói nhiều, tình cảm Đế Hậu thâm hậu, người ngoài như bọn họ rảnh
rỗi quản này kia chẳng phải sẽ làm Hoàng thượng chán ghét sao, huống chi Thái
hậu nương nương nhà người ta cũng không có ý kiến, cần gì bọn họ phải hàm
cật la bặc đạm thao tâm(1)?
Khúc Khinh Cư ngẫu nhiên cũng sẽ nghe một ít tin đồn bên ngoài về bản
thân, phần lớn đều nói diện mạo mình tựa thiên tiên, tâm địa thiện lương, cần
kiệm yêu dân, tuy nàng cảm thấy lời đồn về Hoàng hậu nương nương và mình
chẳng có dính dáng gì, nhưng trong lòng cũng hiểu rõ, phía sau những tin đồn
này có bóng dáng Hạ Hành thao túng.
Hạ Hành dùng thủ đoạn như vậy bảo vệ nàng, nàng thật sự rất hưởng thụ,
cho nên nàng cũng không đành lòng phá vỡ cái đài của Hạ Hành, ngẫu nhiên
cũng sẽ lấy danh nghĩa Hoàng hậu thưởng cho một số nữ tử thiện tâm có tiếng
của triều Đại Long. Thậm chí sau sinh thần vào tháng chín của mình nàng còn
tự mình ban thưởng cho một nữ nhân đã tái giá khi cứu mấy đứa trẻ trong lửa
lớn.
Nữ tử này vì tái giá mà bị cả thôn châm chọc, nhưng sau khi chiếc khăn tay
được thêu ‘Cân quắc bất nhượng tu mi’(1) được Khúc Khinh Cư ban thưởng
xuống, nàng ấy bỗng trở thành phụ nhân được toàn bộ người trong huyện tôn
trọng, không vì nàng ấy từng tái giá mà xem thường nàng, ngược lại trở nên
khách khí hữu lễ với nàng.
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Khúc Khinh Cư tự nhận mình không có khả năng làm nên lịch sử, nhưng
nàng lại muốn làm một số chuyện bản thân có thể làm. Trên thế gian này nam
nhân một thê nhiều thiếp còn có thể được khen ngợi là phong lưu, vậy thì vì sao
không chấp nhận một nữ nhân đã tái giá?
Mặc dù một số người đọc sách của triều Đại Long cảm thấy một gái không
thể lấy hai chồng mới là đức hạnh phụ nhân, nhưng lại không thể xóa bỏ nghĩa
cử cứu người của thôn phụ, cho nên cũng không có bao nhiêu người nhảy ra nói
hành động lần này của Hoàng hậu nương nương không ổn, huống chi Hoàng
hậu nương nương chỉ khen ngợi hành động cứu người của thôn phụ, chứ không
có nói thôn phụ tái giá là tốt, bọn họ nhảy ra thuyết tam đạo tứ(3) cũng không
thỏa đáng.
Cho nên việc này cứ phong khinh vân đạm cho qua như vậy, Khúc Khinh Cư
vẫn làm người đứng đầu hậu cung của nàng, nếu nhàm chán thì nghe khúc, nghe
một chút chuyện lý thú ở bên ngoài, sau đó chọn một hai việc để khen thưởng,
ban vài thứ xuống, trêu chọc nhi tử, ngày trôi qua cũng rất thoải mái.
Sau thiên thu (sinh nhật) của Thái hậu và Khúc Khinh Cư, thì đến tiết vạn
thọ (sinh nhật) của Hạ Hành, vì đây là lễ vạn thọ đầu tiên sau khi Hạ Hành đăng
cơ, cho nên dù muốn vạn thọ này không long trọng, cũng sẽ trở nên long trọng
hơn.
Không nói đến quan viên bổn quốc thế gia của triều Đại Long, hơn nữa còn
có một số tiểu quốc phụ thuộc xung quanh đều phái sứ thần đến ăn mừng ngày
sinh Tân Đế, bày tỏ sự tôn trọng và chân thành với Tân Đế.
Bởi vì triều Đại Long là một quốc gia cường thịnh, nên có không ít tiểu quốc
phụ thuộc, Khúc Khinh Cư lật xem phong thổ và tiến cống mà những năm gần
đây các tiểu quốc phụ thuộc đó đã cho cống nạp Đại Long, nháy mắt có loại
cảm giác Đại Long thật quá lợi hại.
Điều làm Khúc Khinh Cư thú vị là, trong số những phụ quốc (quốc gia phụ
thuộc) có một nước tên là Nhu quốc, hiện nay Quốc vương của quốc gia này là
một nữ vương, lần này nàng ta cống nạp cho Đại Long một đôi nữ nhi. Mà lý do
hai người kia đến chính là muốn để Hạ Hành hạ chỉ tuyển chọn một người trong
đó làm người thừa kế vương vị, thái độ này tỏ vẻ Nhu quốc luôn trung thành với
Đại Long.
Loại cảm giác tứ phương đến chúc mừng bát phương đến tảo triều, thật sự
làm cả người lẫn vật đều sảng khoái.
Khi Hạ Hành trở lại hậu điện, thấy Khúc Khinh Cư còn đang lật xem tư liệu
phụ quốc, đến gần vừa thấy, phát hiện nàng đang xem một ít phong thổ của Nhu
quốc, nhân tiện nói: “Nhu Quốc này có gì đặc biệt?”
Khúc Khinh Cư giơ trang giấy trong tay lên: “Nghe nói dung mạo của Hộ
quốc công chủ Nhu quốc tuyệt sắc khuynh thành, lần này nàng đến Đại Long
chúng ta, không biết sẽ mê đảo bao nhiêu nam tử.”
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“Chẳng qua chỉ là người trong nước Nhu tự cho là đúng thôi.” Trong giọng
nói của Hạ Hành có chút không đồng ý: “Nhu quốc địa thế cao, cho nên đa số
đều có da đen, có thể xinh đẹp đến đâu chứ? So với nữ tử Đại Long ta, không
biết kém thượng bao nhiêu, chẳng qua chỉ nghe nhầm đồn bậy, lừa bịp người
không biết mà thôi.”
Khóe môi Khúc Khinh Cư khẽ giật, tỏ vẻ nam nhân triều Đại Long quả thật
thiên vị nữ tử có làn da trắng nõn thủy nộn, Hạ Hành có thái độ như vậy, có vẻ...
rất bình thường.
“Thế nào, không thích nàng công chúa này?” Hạ Hành cho rằng Khúc Khinh
Cư đang lo lắng hắn sẽ xem trọng vị công chúa Nhu quốc này, mới nói: “Yên
tâm đi, ta không có hứng thú với nữ nhân khác, huống chi vị Hộ quốc công chủ
này muốn làm nữ vương, chứ không phải là phi tần của Đại Long chúng ta.”
Khúc Khinh Cư đặt tư liệu Nhu quốc qua một bên, thân thiết nói: “Hoàng
thượng, chàng nghĩ nhiều rồi.”
“Ừm, là ta nghĩ nhiều, đừng buồn bực nữa.” Hạ Hành nhẹ giọng khẽ cười,
cầm lấy một chồng tư liệu khác: “Không cần phí tâm suy nghĩ về phụ quốc gì
đó, ví như Đa Hàn quốc này, đừng thấy mấy năm nay thành thật, trăm năm
trước bọn họ thường ở phương Bắc làm lưu phỉ thương tổn dân chúng của Đại
Long ta, cuối cùng bị Đại Long ta đánh cho sợ hãi, nhát gan, mới ngoan ngoãn
xưng thần.”
Không nghe lời sẽ bị đánh sao?
Khúc Khinh Cư hiểu rõ thái độ mà triều Đại Long dùng với phụ quốc, đại ý
chính là ngươi ngoan cho lão tử một chút, nghe lời một chút, nếu không ta sẽ
đánh ngươi răng rơi đầy đất.
“Ta cũng chỉ nhàm chán mới lật xem thôi.” Khúc Khinh Cư xoa gáy mình:
“Đại Long chúng ta thật lợi hại.”
Hạ Hành khẽ cười: “Lạc hậu sẽ bị đánh, đây là tiền triều giáo huấn chúng
ta.” Hạ Hành nhẹ nhàng xoa gáy nàng: “Nhưng mà, có phải Khinh Cư đã quên
chuyện nàng đã đồng ý với ta rồi không?”
“Chuyện gì?” Khúc Khinh Cư nhíu mày, nàng cảm thấy gần đây trí nhớ bản
thân rất tốt, cũng không xuất hiện chuyện nhất dựng sỏa tam niên(4).
“Nói ví dụ như... Nàng đã từng nói sẽ múa cho ta xem.” Hạ Hành đưa tay ôm
vòng eo mềm mại của nàng: “Ta thường suy nghĩ không biết kỹ thuật nhảy của
Khinh Cư như thế nào.”
“Lúc trước ta cũng nói sẽ xem biểu hiện của chàng.” Khúc Khinh Cư nâng
môi cười khẽ, thấy vẻ mặt mất mát của Hạ Hành, cười nói: “Được rồi, thấy gần
đây chàng ngoan ngoãn, ba ngày sau sẽ cho chàng mở mang kiến thức một chút,
thành thật chờ bản cung đi.”
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Hai mắt Hạ Hành nhìn nàng đột nhiên trở nên có thần hơn vài phần, toàn bộ
mất mát hóa thành ý cười: “Tạ Hoàng hậu nương nương ân điển.”
“Đó là gì thế?” Lúc chạng vạng tối, Mộc Cận thấy một cung nữ cầm một
chồng giấy trong tay đi ra, mặt trên còn có nét mực, lo lắng cung nữ này cầm
thứ gì đó không nên cầm ra ngoài, nên đã tự tay lấy một cái trên chồng giấy
này, tùy ý nhìn lướt qua, thấy phía trên viết cái gì mà Hộ quốc công chủ duyên
dáng xinh đẹp, giỏi nhảy múa, chợt cau mày nói: “Ai cho ngươi thu thập?”
“Mộc Cận tỷ tỷ, đây là nương nương bảo nô tỳ thu thập.” Cung nữ thành thật
trả lời.
Mộc Cận thấy tuổi tác cung nữ này không lớn, xem như cơ trí, vo thứ trong
tay thành một cục: “Cầm đi đốt đi, chỉ là mấy thứ vô dụng thôi.” Mặc kệ là gì,
chỉ cần chỗ nương nương xuất ra thứ gì đó, các nàng đều sẽ vui lòng bảo người
dưới xử lý sạch sẽ.
“Vâng.” Tiểu cung nữ nương theo lời nói tiếp nhận chồng giấy, cẩn thận
nâng niu trong tay rồi vội lui xuống, hiển nhiên đang vội vã đi thiêu hủy mấy
thứ này.
“Vẫn còn hơi non.” Mộc Cận thở dài, cơ trí thì cơ trí, nhưng thủ đoạn làm
việc còn chưa đủ thành thục, vẫn cần mài dũa nhiều hơn.
Vào nhà thấy Hoàng hậu nương nương đang luyện tập hạ eo, nàng theo thói
quen tiến lên phía trước nói: “Nương nương, nô tỳ và Kim Trản đã chọn được
vải dệt tốt, tay nghề Kim Trản khéo hơn nô tỳ, y phục đều do nàng ấy và Ngọc
Trâm cùng làm. Thứ ngài muốn nô tỳ cũng đã chuẩn bị xong, ngài muốn xem
qua không?”
“Các ngươi làm việc ta rất yên tâm, không cần phải làm khổ mình thêm lần
nữa.” Khúc Khinh Cư cười nói: “Tối ngày mai các ngươi chỉ cần bố trí tây điện
như ta ra lệnh vậy là xong.”
“Nô tỳ hiểu rồi ạ.” Mộc Cận không hỏi Hoàng hậu nương nương chuẩn bị
mấy thứ này để làm gì, là nô tỳ, nàng hiểu rất rõ vị trí của bản thân, biết cái gì
nên nói cái gì không nên nói.
Khúc Khinh Cư thu lại dáng đứng, không lập tức ngồi xuống, mà lau mồ hôi
trên trán rồi nói: “Bảo người lấy nước đến, ta muốn tắm rửa.”
Đợi sau khi Mộc Cận lui ra ngoài, Khúc Khinh Cư đi đến trước cửa sổ nhìn
cây ngô đồng bên ngoài, thở dài một hơi. Cách lần Hạ Hành uống say đó đã gần
hai tháng, mỗi khi nhớ đến biểu cảm ủy khuất không cam lòng của Hạ Hành,
nàng lại cảm thấy có phải bản thân hơi lãnh tình với Hạ Hành rồi không.
Nhưng nàng là người lý trí lớn hơn tình cảm, khiến nàng mất lý trí đối đãi
với một người nam nhân, như vậy không phù hợp với phong cách của nàng,
điều nàng có thể làm là chỉ khi đối phương đối tốt với nàng, thì nàng cũng sẽ
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đối tốt với người đó; nếu đối phương vô tình, nàng cũng sẽ không vứt tự trọng
đi nịnh hót, trên thế giới này, mặt trời vẫn luôn mọc như thường mà thôi.
Ngày mùa thu đêm lạnh như nước, nhưng ánh trăng lại đặc biệt sáng ngời,
Hạ Hành xử lý xong chính sự thì vội vàng chạy về hậu điện, dù sao hắn vẫn còn
nhớ Khúc Khinh Cư đã đồng ý sẽ múa cho hắn xem đấy, kết quả chờ hắn chạy
đến hậu điện, lại chỉ bổ nhào vào một phòng trống rỗng, ngay cả bóng dáng
Khúc Khinh Cư cũng không thấy.
“Hoàng thượng, Hoàng hậu nương nương mời ngài đến tây điện cung Khôi
Nguyên.” Ngân Liễu mang theo một đèn lồng mỹ nhân, đứng ở cửa quỳ gối nói:
“Mời.”
Hạ Hành cũng không buồn bực, ngược lại tâm tình rất tốt đi theo Ngân Liễu,
hậu điện cung Khôi Nguyên cũng không xa, nhưng điều Hạ Hành tương đối bất
ngờ chính là, trên con đường ảm đạm khác thường này, cái dễ thấy nhất chính là
đèn lồng Ngân Liễu cầm theo, trên đèn lồng vẽ mỹ nhân một thân Hồng Y,
vươn người muốn bay.
Khi đi đến cung Khôi Nguyên, Hạ Hành nhìn thấy cửa tây điện khép chặt
đèn đuốc sáng trưng, hai cung nữ giữ ở cửa, trừ mấy thứ đó ra, hắn chẳng nhìn
thấy gì.
Đám người Tiền Thường Tín đi theo phía sau Hạ Hành cảm thấy tò mò,
Hoàng hậu nương nương đang chơi trò thần bí gì thế?
“Hoàng thượng, mời.” Ngân Liễu cười dẫn người đến tây điện, rồi quay đầu
nhìn đám người Tiền Thường Tín phía sau hắn.
“Các ngươi đều ở bên ngoài, không có ý chỉ của trẫm, không được tiến vào.”
Hạ Hành phất tay, ý bảo không cần Ngân Liễu dẫn đường, đi thẳng đến cửa đại
điện, thấy hai cung nữ thủ vệ hành lễ với mình xong, rồi lập tức lui xuống, trong
lòng càng tò mò, không biết Hoàng hậu sẽ biểu diễn cho hắn xem vũ đạo gì?
Hắn hít một hơi, đưa tay chậm rãi đẩy cửa điện ra, chỉ thấy trong điện màn
sa bay lượn, trong hơi nóng ngập tràn, như tiên cảnh. Nhưng những thứ này
cũng không hấp dẫn người nhất, để hắn không dời mắt được, đó là vô số đèn
hoa sen bạch ngọc nổi lơ lửng trên mặt nước, nơi đó có một bồn hoa lớn trôi
bồng bềnh, giữa đài hoa, là một mỹ nhân mặc quần đỏ thắm đang nằm nghiêng
trên đó.
Ghi chú:
1. Hàm cật la bặc đạm thao tâm: chỉ người thích xen vào việc người khác mà
nhiều khi dù không biết đầu cua tai nheo như thế nào, dù có thể chỉ làm rắc rối
phiền phức hơn; lo chuyện bao đồng; lo bò trắng răng.
2. Cân quắc bất nhượng tu mi: nữ nhân không thua gì nam nhân.
3. Thuyết tam đạo tứ: nói chuyện linh tinh, góp ý bậy bạ; chỉ trích, phê bình,
nói này nói nọ.
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4. Nhất dựng sỏa tam niên: có nghĩa người mang thai ngu ngốc trong ba
năm, ý nói phụ nữ sau khi sinh con sẽ có triệu chứng hay quên.

Chương 111
Vùn Vụt Như Thoi Đưa

Đ

ột nhiên, ánh nến xung quanh tây điện chợt tắt, chỉ có ánh sáng dạ minh

châu trên đài sen cùng với vô số hoa đăng nổi bồng bềnh khắp mặt nước ôn
tuyền, tựa như trên bầu trời đầy tinh tú lấp lánh, chỉ có duy nhất một vị tiên tử
vận lụa đỏ mỹ lệ nhất thế gian này tồn tại.
Khi tiếng cổ cầm nhẹ nhàng vang lên, cũng là lúc nữ tử trên đài sen chuyển
động, sắc đỏ như ẩn như hiện, lấp ló muốn thoát ra khỏi màn đêm u tối, đài sen
khẽ run, mặt nước lăn tăn gợn từng đợt sóng, nữ tử áo đỏ thuận thế động thân
mình, uyển chuyển xoay tròn, dường như phía dưới chân nàng không phải là đài
hoa sen đang trôi lơ lửng trên mặt nước, mà là đang đứng trên mặt đất thăng
bằng.
Chiếc chuông nhỏ trên cổ chân trắng nõn vang lên đinh đang đinh đang giữa
màn đêm đen, như là thiên âm gõ vào linh hồn người ta, từng tiếng từng tiếng
một đánh động vào cõi lòng của Hạ Hành.
Toàn thân Khúc Khinh Cư mặc váy đỏ, chỉ thuần túy một màu đỏ thắm,
không mang trang sức, không đeo ngọc bội, ngoài một chuỗi ngân linh trên mắt
cá chân ra, thì trên người nàng không còn đồ trang sức nào khác, gió đêm thổi
vào từ cửa sổ đang mở cửa, khiến cho những bức màn sa phất phơ, lay động
theo làn váy đỏ thắm.
Chiếc eo thon mềm mại đột nhiên dừng lại, lộn người lui về phía sau một
chút, sắc đỏ vẽ thành một vòng tròn trên không trung, chỉ trong nháy mắt, nữ tử
đã đứng nghiêng người trên đài hoa, từng cánh hoa màu đỏ chậm rãi phiêu du
rơi xuống mặt nước lóng lánh ánh sáng, điệu múa càng thêm kinh hồng tuyệt
diễm.
Chẳng biết từ lúc nào, trong tay Khúc Khinh Cư đã có thêm một chiếc đàn tỳ
bà, nàng chậm rãi đứng dậy, chân phải khẽ nhướng lên quyến rũ, đầu ngón tay
ôm hờ đàn tỳ bà, ngẩn cao đầu, không khác gì tiên nữ đang muốn bay lên chín
tầng mây, rõ ràng trên mặt đang nở một nụ cười điên đảo chúng sinh, vậy mà lại
khiến người ta có cảm giác sợ rằng nàng sẽ đột nhiên rời đi.
Hạ Hành không nhịn được tiến về phía trước hai bước, lại thấy sóng mắt
Khúc Khinh Cư lưu chuyển, vừa múa vừa gẩy đàn tỳ bà, sau khi gẩy xong một
khúc, đột nhiên từ phía trên bay xuống một dải lụa đỏ, Khúc Khinh Cư đưa tay
đón lấy, nàng nhún chân mượn lực, thuận thế bay ra khỏi đài sen giữa cơn mưa
hoa đầy trời.
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“Khinh Cư!” Hạ Hành vén tầng tầng màn sa, sau khi nhìn thấy mỹ nhân khẽ
nghiêng người cười nhẹ trên giường, thì thầm giật mình trong lòng, lẩm bẩm
nói: “Cổ nhân có nói, khúc Nghê Thường Vũ Y phiêu dật xuất trần tựa như gió
thổi qua tay áo tiên tử, đến hôm nay mới biết là mỹ cảnh bực nào.”
Khúc Khinh Cư xoay người, đổi thành tư thế ngồi tựa vào giường, ánh mắt
lúng liếng gợi tình, nói: “Không biết Hoàng thượng có hài lòng với điệu múa
của ta chăng?”
“Nhất vũ khuynh thành.” Hạ Hành đi tới cạnh giường, đưa tay rút chiếc trâm
bạch ngọc trên mái tóc nàng, nhỏ giọng nói: “Có được một giai nhân như nàng,
cuộc đời này ta còn cầu gì hơn?”
Gió nổi lên, tay áo khẽ lay động, cũng lay động trái tim của Hạ Hành, hắn
không nhịn được, tiến lên ôm nàng vào lòng, giai nhân tuyệt sắc như thế này,
thâm tâm hắn đã sớm loạn như tơ vò, làm gì còn để ý đến những thứ khác nữa.
Tất cả những cung nữ thái giám đứng chờ bên ngoài cung Khôi Nguyên,
không một người nào biết bên trong cung Khôi Nguyên đã xảy ra chuyện gì,
toàn bộ cung nhân phối hợp với màn múa của Khúc Khinh Cư đều đã lui ra sau
khi điệu múa kết thúc, vào khoảnh khắc cửa tây điện vừa đóng lại kia, cũng đã
khép lại một đêm ân ái triền miên của Đế hậu bên trong.
Ánh trăng vẫn như cũ, người cũng như trước, nhưng đối với đám người Mộc
Cận chờ tại phía ngoài này, bây giờ Hoàng thượng không ra khỏi tây điện, cũng
sẽ đại biểu cho việc trước khi trời sáng vào ngày mai, Hoàng thượng cũng sẽ
không đi ra khỏi đây một bước.
Mộc Cận quay đầu lại nhìn về phía tây điện, đừng nói là Hoàng thượng, đến
cả nữ tử như các nàng, khi chứng kiến khoảnh khắc Hoàng hậu nương nương
vừa mặc vũ y màu đỏ kia lên người, cũng đã choáng váng đến quên cả đất trời.
Có lẽ trên thế gian này, nữ tử không nhất định cần có dung nhan xinh đẹp
tuyệt trần, nhưng nhất định phải có bản lãnh mê hoặc lòng người, ví dụ như
Hoàng hậu nương nương của chúng ta.
Sáng sớm hôm sau, khi Khúc Khinh Cư tỉnh lại, phía chân trời đã bắt đầu
hừng sáng, nàng nhìn nam nhân bên cạnh đang ôm mình trong ngực, đưa tay
vén sợi tóc trước trán hắn, bốn mắt nhìn nhau thì mới phát hiện đối phương đã
tỉnh lại từ lúc nào, ánh mắt vô cùng dịu dàng.
“Tỉnh rồi sao?” Hạ Hành đưa tay nhẹ nhàng vuốt tóc Khúc Khinh Cư, khẽ
cười nói: “Gọi người vào hầu hạ nhé?”
Khúc Khinh Cư ngáp một cái, xuyên qua tầng tầng màn sa nhìn ra phía ngoài
cửa sổ, lười biếng tựa đầu vào ngực Hạ Hành: “Không muốn.”
“Mỹ nhân đang ở trong lòng, ta cũng không muốn.” Hạ Hành vẫn ôm chặt
Khúc Khinh Cư như cũ, có chút lòng không cam tình không nguyện, thở dài
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một tiếng: “Cuối cùng ta cũng đã hiểu nguyên nhân ‘từ nay quân vương chẳng
lâm triều’ rồi.”
“Hoàng thượng nguyện làm hôn quân, nhưng ta không muốn làm yêu nữ họa
quốc đâu.” Khúc Khinh Cư nhéo hông hắn một cái, đứng dậy tùy ý kéo mảnh
lụa đỏ khoác lên người, tơ lụa mềm mại phất phơ, lộ ra cặp đùi trắng nõn như ẩn
như hiện bước qua tầng tầng màn sa tiến đến suối nước nóng, ngay sau đó mảnh
lụa đỏ bồng bềnh lan ra trong nước.
Hạ Hành mặc xong áo bào, đi tới suối nước nóng thì vừa nhìn thấy nàng
dùng tư thế mơ màng mê người bơi một vòng trong nước, hắn xoay người cầm
một chiếc khăn bằng vải bông to lớn sạch sẽ, ngồi xổm xuống, đưa tay ra nói:
“Mau lên đây, ngâm nước lâu quá sẽ bị lạnh đấy.”
Khúc Khinh Cư bơi tới trước mặt hắn, nhìn bàn tay đang giơ ra trước mặt
mình, đột nhiên tăng sức, cùng kéo Hạ Hành vào trong nước.
Đám người Minh Hòa chờ hầu hạ ở bên ngoài nghe thấy tiếng rơi xuống
nước truyền đến từ bên trong điện, thỉnh thoảng còn có thể nghe thấy tiếng cười
của Hoàng thượng và Hoàng hậu, bọn họ cũng chỉ yên lặng khom eo cong hơn,
cúi đầu càng thấp hơn.
Kết quả cuối cùng chính là thời gian Hạ Hành vào triều muộn hơn nửa khắc
so thường ngày, nhưng mà chỉ muộn có bao nhiêu đó thời gian, cũng không có
ai suy nghĩ nhiều, việc duy nhất khiến đám triều thần cảm thấy khó hiểu đó là,
vì sao tâm tình Hoàng thượng hôm nay lại tốt đến như vậy, giọng nói khi liên
tiếp hạ chỉ điều tra quan viên tham ô cũng nhu hòa hơn nhiều so với thường
ngày.
Đám triều thần khó hiểu suy đoán, chẳng lẽ Hoàng thượng đang vui vẻ chờ
mong tiết vạn thọ sắp tới sao?
Cuối tháng chín, tất cả các nhóm sứ thần của phụ quốc lục tục chạy tới Kinh
Thành, cung Tân Duyệt chuyên để tiếp đãi khách nước ngoài ở Kinh Thành,
mặc dù cung Tân Duyệt được gọi là cung, nhưng không có ở gần với hoàng
cung, mà được xây dựng trên một con phố sạch sẽ rộng lớn nào đấy, đồng thời
con đường này cũng là nơi ở của một vài thế gia có tước vị.
Sau khi những sứ thần này đến kinh thành, liền rối rít dâng bái thiếp lên Hạ
Hành, nhưng người tiếp đãi bọn họ chính là quan viên Lễ bộ, nếu những người
này muốn tận mắt diện kiến Hạ Hành, chỉ có thể chờ đến tiết vạn thọ mà thôi.
Lúc sứ thần Nhu quốc đến kinh thành, đã khiến phần lớn dân chúng đứng
vây xem ở hai bên đường phố, dù sao khi nhìn thấy những chiếc xe ngựa đặc
sắc của nước khác, sẽ gợi nên lòng hiếu kỳ. Huống chi bọn họ còn nghe nói,
công chúa ngồi trong xe ngựa sang trọng kia rất xinh xắn, loại này tin đồn bóng
bẩy này, cho dù không thấy được người thật thì nhìn xe ngựa đỡ cũng được.
Đoàn sứ thần Nhu quốc được sắp xếp ở tại Tiêu Hương Viên của cung Tân
Duyệt, đợi sau khi thu xếp xong, Hoàng tử và Công chúa Nhu Quốc cùng gặp
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gỡ các sứ thần nước khác, hỏi thăm chút tin tức mới nhất trong kinh thành, mới
quay trở lại nơi ở của mình.
Đại Dung nhìn ly trà trong tay, giọng nói mang chút cảm khái: “Đại Long
phồn vinh thịnh vượng, ngay cả một ly trà hiếm có người người tranh đoạt ở
Nhu quốc ta, lại có thể tùy ý thấy được ở đây.” Trên mặt nàng ta lộ ra một nụ
cười xinh đẹp. “Nghe người ta nói, Hoàng đế bệ hạ mới lên ngôi cực kỳ trẻ tuổi
tuấn mỹ, lại còn là một đế vương hết sức tâm cơ, hơn nữa trong hậu cung cũng
không có bao nhiêu nữ nhân, đúng là một đế vương hiếm có khó tìm.”
“Ngược lại, ta lại nghe nói dung mạo của Hoàng hậu Đại Long tựa thiên tiên,
trạch tâm nhân hậu, cùng với Hoàng đế bệ hạ là trời sinh một đôi, hết sức ân ái.”
Dường như Đồ Nhĩ nhìn thấu ý đồ của muội muội mình, cười như không cười
xoay xoay một chuỗi vòng mã não. “Thật đúng là khiến người khác hâm mộ.”
“Trên đời này không có nam nhân nào mà không thích có mới nới cũ.” Đại
Dung không để ý lắm cười cười, thái độ hết sức tự tin: “Mỹ nhân trong cung
Hoàng đế bệ hạ của triều Đại Long cũng không ít.”
Đồ Nhĩ nhún nhún vai, buông tay nói: “Được rồi, ta mặc kệ muội muốn làm
gì, nếu muội vì thế mà chọc giận Hoàng đế bệ hạ, mất đi quyền kế vị, đối với ta
mà nói sẽ là chuyện cực tốt.”
“Ca ca tốt của ta à, không có nam nhân nào không để ý đến nữ nhân xinh đẹp
đâu.” Đại Dung xẹt ngón trỏ qua khóe môi nóng bỏng của mình. “Ca hãy chờ
xem, muội sẽ trở thành nữ vương vĩ đại nhất Nhu quốc.”
“Nếu muội đã muốn như thế...” Đồ Nhĩ buông vòng mã não trong tay, cười
cười: “Chúc thành công.” Nói xong câu này, hắn ta liền cười đi khỏi, xoay
người trở về phòng của mình.
“Công chúa, lời này của Hoàng tử là có ý gì?” Thị nữ đứng phía sau Đại
Dung cau mày nói: “Hoàng tử có thể vì thế mà hãm hại người không?”
“Yên tâm đi, ca ca hắn sẽ không ngu ngốc đến mức hãm hại ta trước mặt
Hoàng đế bệ hạ đâu, vì như thế sẽ bất lợi với thanh danh của Nhu quốc ta.” Đại
Dung buông cái ly trong tay ra: “Huống chi mẫu vương thiên vị ta hơn, lần này
trong những người đi theo, có rất nhiều người nguyện ý nghe lệnh ta, cho dù
hắn ta muốn lập mưu hãm hại ta, cũng không có nhiều trợ thủ giúp đỡ.”
Nhớ tới vị Hoàng hậu mà Đồ Nhĩ nhắc tới, nàng cười nhạo một tiếng, phần
lớn nữ nhân ở Đại Long đều có tính tình hiền lương thục đức, nam nhân mới
gặp nhất thời còn cảm thấy có chút thú vị, nhưng nếu như đối mặt nữ nhân như
vậy mãi, không chán mới lạ.
Nếu nàng lợi dụng sắc đẹp lấy được ủng hộ của Hoàng đế bệ hạ, vừa được
vương vị, lại làm cho Nhu quốc càng chiếm được nhiều lợi ích từ triều Đại
Long hơn, cớ sao không làm?
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Cho dù là Hoàng hậu thì thế nào, chẳng lẽ Hoàng đế sẽ vì nàng ta mà thủ
thân như ngọc ư?
Trong hậu điện cung Thiên Khải, Khúc Khinh Cư đang chơi đùa với Đồn
Đồn, lắc lắc cái trống nhỏ trong tay mình, thấy nhóc con cũng lắc đầu theo cái
trống, còn đưa tay quơ quào loạn, nàng cười cười nhét cái trống nhỏ vào trong
tay con, chỉ thấy sau đó Đồn Đồn vụng về nhét cái trống đó vào miệng mình.
Khúc Khinh Cư cũng không cản, nhìn cái miệng còn chưa mọc răng dây đầy
nước miếng lên mặt trống, lấy khăn lau mặt cho con, đưa tay sờ sờ phía sau
lưng, thấy nhiệt độ bình thường thì bế Đồn Đồn lên: “Đồn Đồn, gọi nương đi.”
“A.”
“Nương.”
“A a.”
Thấy Đồn Đồn đưa cái mặt ngốc nghếch ra cười với mình, Khúc Khinh Cư
không nhịn được lại hôn lên mặt con mấy cái liền. “Đồn Đồn, ngày mai là sinh
thần của phụ vương con đấy, gọi một tiếng nương nghe xem nào.”
“Sinh thần của ta mà sao lại gọi nàng trước?” Hạ Hành đi tới liền nghe được
một câu như vậy, bất đắc dĩ đi tới trước mặt nhi tử, đưa tay chọc chọc hai má
phúng phính của con trai, thấy cậu nhóc nghiêm mặt nhào vào trong ngực mẫu
hậu mình, hắn mới nhướng mày nói: “Tiểu tử thúi này lại dám trốn ta.”
“Đừng chọc loạn.” Khúc Khinh Cư đẩy tay hắn ra. “Tay chân vụng về, chớ
làm tổn thương da của con.”
“Cũng đâu phải là đậu hũ, đụng một chút cũng không cho.” Hạ Hành lộ vẻ
tức giận thu tay lại, thấy bàn tay mập mạp của Đồn Đồn đặt trên người Khúc
Khinh Cư, liền nói: “Sao ta lại có cảm giác tên tiểu tử này rất thích thân cận với
nàng thế?”
“Nó đã ở trong bụng ta hơn chín tháng đó.” Khúc Khinh Cư lườm hắn. “Nếu
như chàng cũng có thể mang thai rồi sinh ra như ta, có khi con sẽ càng thân cận
với chàng hơn.”
Hạ Hành sờ sờ mũi, cảm thấy mình không thể khiêu chiến địa vị với nữ nhân
ở phương diện này được, liền nói: “Ừ, tiểu tử này thân cận với nàng như vậy,
sau này chắc sẽ rất hiếu thuận đấy.” Nói xong, nhân cơ hội sờ sờ cái mông núc
ních của con trai.
Khúc Khinh Cư trao con cho nhũ nương, cùng ngồi xuống ghế dựa với Hạ
Hành, nàng nghĩ ngày mai sẽ có không ít sứ thần của các phụ quốc, liền nói:
“Các sứ thần của các nước đều đến cả chưa?”
“Đều đến cả rồi, ngay cả Hàn quốc ở xa nhất cũng đã chạy đến từ bốn ngày
trước rồi.” Hạ Hành suy nghĩ một chút, lại bổ sung một câu: “Hoàng tử và công
chúa Nhu quốc cũng đã đến, nghe nói động tĩnh của bọn họ không nhỏ.”
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Khúc Khinh Cư nhíu mày nói: “Mỹ nhân thu hoạch, dù sao cũng nên long
trọng một chút.”
Hạ Hành cười cười, sau đó nói: “Làm phụ quốc, nên có dáng vẻ của phụ
quốc, làm gì có chủ nhân nào lại thích giọng khách át giọng chủ đâu?”
Khúc Khinh Cư nghe giọng điệu này của hắn, hình như sứ thần Nhu quốc đã
lỡ làm chuyện gì khiến người ta mất hứng rồi, vì vậy nói: “Bọn họ đã làm gì?”
“Ta nghe nói lúc bọn họ vào kinh đã gây xôn xao ồn ào, còn ngồi xe ngựa
sang trọng 12 tuấn mã kéo để vào thành.” Hạ Hành nhíu mày: “Tiên đế băng hà
chưa đủ ba năm, bọn họ đã vừa múa vừa hát, quả thật không có quy củ.”
Lúc này Khúc Khinh Cư mới hiểu, mặc dù bây giờ đã qua hiếu kỳ, nhưng
chỉ sợ các sứ thần phụ quốc tới lần này là để tỏ lòng trung thành của mình, định
biểu đạt ý buồn bã tiếc thương của mình đối với tiên đế đã băng hà, vậy nên
hành động càn rỡ của Nhu quốc đã khiến cho Hạ Hành không hài lòng.
Xe ngựa 12 tuấn mã kéo... Lúc Hạ Hành còn là Vương gia thì cũng chỉ dùng
xe ngựa 8 tuấn mã kéo, chẳng lẽ Hoàng tử công chúa Nhu quốc này còn tôn quý
hơn cả Vương gia của Đại Long sao?
Không phải trong tư liệu của Nhu quốc có nói, Hộ quốc công chủ thông tuệ
vô song, lương thiện hiền lành lại giỏi ca múa hay sao? Sao lại làm ra chuyện
không hợp ý Hạ Hành như vậy?
Hay là nói, đây vốn chính là thủ đoạn mà Hộ quốc công chủ thu hút sự chú ý
của tân đế?
Đáng tiếc, mặc kệ suy nghĩ của nàng ta là gì, dù sao thủ đoạn này là làm cho
người mù nhìn, ngược lại còn chọc cho Hạ Hành bất mãn.
Rõ là... Khiến người ta hết sức thông cảm mà.

Chương 112

T

iết vạn thọ hôm đó, toàn bộ người hầu hạ trong cung đã xốc lại 12 vạn

phần tinh thần, ai cũng không dám gây ra bất kỳ sự cố nào, nếu chạm phải rủi
ro, mặc dù không chết cũng sẽ rơi một nửa lớp da đấy.
Bọn thái giám cung nữ quản hạt trong điện Trung Tỉnh đã sắp xếp từ ăn, mặc
ở, đi lại rất thỏa đáng, thậm chí ngay cả điện Loan Hòa cũng được lau đi lau lại,
thềm đá cẩm thạch bên ngoài cũng được chà sạch sẽ, thậm chí sờ vào không
thấy một hạt bụi.
“Hôm nay thời tiết thật tốt.” Một thái giám áo lam ngẩng đầu nhìn mặt trời
treo trên cao, hạ giọng nói với người đồng hành bên cạnh: “Ai, ngươi có nghe
nói không, công chúa Nhu quốc có mĩ mạo khuynh thành, còn chuẩn bị hiến
múa ở bữa tiệc đấy.”
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“Có gì kỳ quái đâu.” Bạn đồng hành của gã cầm khăn trên tay cẩn thận lau
cây cột ở hành lang gấp khúc: “Chẳng qua chỉ là công chủ tiểu quốc, đáng cho
ngươi thấy mới mẻ vậy à?”
“Ta nói đầu gỗ nhà ngươi đó, làm công chúa là được rồi, không có việc gì ở
trước mặt Hoàng thượng hiến múa làm chi?” Thái giám áo lam chỉ tiếc rèn sắt
không thành thép nói: “Tâm tư người này hẳn không đơn giản.”
“Không phải có Hoàng hậu nương nương sao?” Bạn đồng hành của gã xoay
người rửa sạch khăn lau ở trong thùng: “Chỉ là công chúa tiểu quốc nhỏ bé, có
gì mà ngạc nhiên.”
“Dù là nữ nhân, so ra cũng thua kém người mới...”
“Ai đang nói hươu nói vượn đấy.” Một thái giám tổng quản mặc áo choàng
màu lam đậm mang theo một nhóm tiểu thái giám đi đến, vẻ mặt không biểu
cảm chỉ thái giám áo lam: “Kéo xuống, kéo xuống, vọng ngôn về chủ tử, giữ lại
một mạng cũng làm người ta ngột ngạt.”
Thái giám áo lam còn chưa kịp cầu tình, đã bị kéo xuống, đồng bạn bên cạnh
gã đã sớm sợ đến toàn thân xụi lơ quỳ trên mặt đất.
“Tiểu tử ngươi cuối cùng vẫn biết tốt xấu.” Thái giám tổng quản vuốt cái
cằm không có râu, phất tay: “Tiếp tục làm việc đi, nếu lại để ta nghe được lời
không nên nói, vừa rồi chính là bài học đấy, đến lúc đó đừng trách ta không
cảnh cáo các ngươi.”
“Có chuyện gì thế?” Kim Trản mặc một thân cung váy màu xanh biển xa xa
đã nhìn thấy một gã thái giám bị kéo xuống, đến gần phát hiện sắc mặt bọn cung
nữ thái giám có chút không đúng, thuận tiện nói: “Vừa rồi gã thái giám này
phạm vào chuyện gì?”
“Kim Trản cô nương.” Thái giám tổng quản nhìn thấy Kim Trản, nhất thời
trên mặt nặn ra vài phần ý cười, tiến lên chào nói với Kim Trản: “Kim Trản cô
nương có chuyện gì cần sai bảo chúng tôi sao?”
Kim Trản thấy thái giám tổng quản không muốn đề cập đến gã thái giám vừa
rồi, cũng không gượng ép, nhân tiện nói: “Hoàng hậu nương nương nói, nể tình
chư vị vất vả, nên bảo mỗi người đến phòng bếp lĩnh một chén cháo Bách Hợp
uống cho ấm, trời tháng mười này, vào ban đêm sẽ lạnh.”
“Tạ ơn Hoàng hậu nương nương ân điển.” Nhất thời trên mặt thái giám tổng
quản lộ ra cảm kích, hướng cung Thiên Khải hành một đại lễ, lại nói vài câu
Hoàng hậu thật tốt, mới thu miệng lại.
Kim Trản cũng không ở lâu, khách khí vài câu với tổng quản, lập tức rời đi.
Thái giám tổng quản nhìn bóng lưng nàng, thở dài một tiếng, hiện giờ chỗ
Hoàng hậu là gấm hoa rực rỡ, nếu gã có thể được Hoàng hậu trọng dụng, sao
còn phải làm người quản sự như vậy. Chỉ tiếc bên cạnh Hoàng hậu được vây
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như thùng sắt, người bình thường ở trước mặt Hoàng hậu cả cái mặt cũng không
lộ ra được.
Người khác đều nói Hoàng hậu trạch tâm nhân hậu, nhưng theo kinh nghiệm
hầu hạ hậu cung hai mươi mấy năm của ông ta, Hoàng hậu cũng không phải là
người đơn giản, trước đây phủ Xương Đức công sụp đổ, nhưng thanh danh của
nàng không hề bị hao tổn, ngược lại càng ngày càng tốt, đây là những gì mà một
nữ nhân như thế có thể làm.
Còn có trước đó Hàn Lương đệ đột ngột bỏ mình, tất cả mọi người đều biết
do Thục quý thái phi và Bình tài tử nội ứng ngoại hợp tạo nên, Hoàng hậu vì
luôn ở cung Thiên Khải thủ vệ sâm nghiêm nên rửa sạch được hiềm nghi.
Nhưng ông ta lại cảm thấy sự việc không đơn giản như vậy, Thái hậu hai
cung và Thục quý thái phi bất hòa, trong hậu cung có không ít người biết, sau
khi Tân Đế đăng vị, người của Thục quý thái phi lập tức bị thanh lý, muốn cùng
Bình tài tử nội ứng ngoại hợp thật không dễ dàng.
Như vậy, là ai khiến các nàng nội ứng ngoại hợp trở nên dễ dàng?
Bả vai thái giám tổng quản hơi run lên, không dám nghĩ tiếp nữa, làm một
thái giám tổng quản nho nhỏ, ông ta vẫn nên đàng hoàng tử tế làm tốt chuyện
của bản thân, ông ta đã không có gốc rễ, cũng không muốn cả mạng cũng đánh
mất.
“Nương nương, người xem như vậy thích hợp không?” Ngọc Trâm và Ngân
Liễu lấy gương, để Khúc Khinh Cư thấy rõ trước mặt và phía sau mình, dè dặt
cẩn trọng nói: “Còn có chỗ nào không ổn không?”
Ngón trỏ Khúc Khinh Cư nhẹ nhàng lướt qua hoa cài đầu màu đỏ trên trán,
khẽ cười nói: “Rất đẹp, tay nghề Ngọc Trâm càng ngày càng khéo rồi.”
Từ trăm hộp báu chỉ lấy một bộ diêu Phượng Hoàng giương cánh cài giữa
tóc, Khúc Khinh Cư chậm rãi đứng lên: “Canh giờ không còn sớm, đến chính
điện hội họp với Hoàng thượng đi.”
Hạ Hành đổi áo bào xong, nghe hạ nhân nói Hoàng hậu đến, không hề do dự,
nhanh chóng cho người nghênh đón Hoàng hậu vào, mình đứng ở trước gương
để một đống cung nữ thái giám sửa sang lại phục sức cho bản thân.
“Bái kiến Hoàng thượng.” Khúc Khinh Cư đi đến phía sau Hạ Hành, trên
dưới liếc mắt đánh giá hắn: “Long chương phượng tư, thiên chất tự nhiên, thật
sự làm người ta kinh thán, cổ nhân có câu thơ một đóa Lê Hoa áp Hải Đường,
Hoàng thượng rất xứng với câu này.”
Cung nhân hầu hạ trong phòng nghe Hoàng hậu nương nương trêu đùa
Hoàng thượng, giật mình, trên mặt cũng không dám lộ ra nửa phần dị sắc.
“Châu ngọc tại trắc, giác ngã hình uế(1).” Hạ Hành nghe thế cũng không giận,
ngược lại cười xoay người nhìn về phía Khúc Khinh Cư mặc một thân áo bào
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Phượng Hoàng màu đỏ thắm: “Có Khinh Cư ở đây, toàn bộ thế gian đều không
có gì hơn vậy rồi.”
Nhóm cung nhân yên lặng cúi đầu, hóa ra Hoàng thượng Hoàng hậu đang
chơi trò nàng khen ta ta khen nàng, bọn họ làm hạ nhân, vẫn nên giả như bị điếc
không nghe được thôi.
Điện Loan Hòa đèn đuốc sáng trưng, có thể có thân phận ngồi trên điện, vẻ
mặt vui sướng, cứ như là sinh thần của mình. Hạ Uyên ngồi bên dưới Hạ Minh,
lười biếng lắc lư bầu rượu sứ cầu kỳ tinh xảo, ngẫu nhiên uống một hai ngụm
rượu, vẻ mặt mang theo một ý cười trào phúng.
Những người đang ngồi đây, có bao nhiêu người thật lòng vui vẻ đến vì tiết
vạn thọ? Chẳng qua là trong lòng tất cả mọi người đều biết rõ đây là một màn
kịch vui mà thôi, nhưng cố tình mỗi người đều bịt tai trộm chuông, lừa người
khác thì phải lừa gạt bản thân trước.
“Hoàng thượng giá lâm, Hoàng hậu giá lâm.”
Hắn ta nghiêng đầu nhìn lại, chỉ nhìn thấy Đế Hậu cùng nhau đi đến từ ngoài
cửa điện, một người màu đen viền hồng, một người váy dài đỏ thắm, làm người
ta cảm thấy hợp đến nỗi nói không nên lời, tay hắn ta cầm ly rượu hơi cứng đờ,
lập tức cùng đám người kia đứng dậy hành lễ quỳ nghênh thánh giá.
Mắt thấy làn váy đỏ thắm ở trước mắt mình uốn lượn đi qua, hắn ta cảm thấy
như có gì đó đảo qua lòng mình, chua xót khó nhịn, lại dường như có gì đó đè
nén không bộc phát được, rầu rĩ khiến đầu óc hắn ta kêu ong ong.
“Chư vị xin đứng lên.” Hạ Hành cầm tay Khúc Khinh Cư ngồi xuống ghế
đôi rộng rãi, hắn mang theo ý cười nói: “Chỉ là sinh thần của trẫm thôi, đã khiến
chư vị vất vả như thế, trẫm thật sự cảm tạ vạn phần.”
Mọi người vội dập đầu tỏ vẻ Hoàng thượng nói quá lời, bọn họ thành tâm
cảm thấy vui vẻ cho Hoàng thượng, lại trung thành ra sao vân vân.
Sau khi các vị đại thần tam bái cửu khấu ăn mừng vạn thọ lễ, Hạ Hành lập
tức ban tọa, sau đó là các sứ thần phụ quốc tiến điện hành lễ hiến kính.
Khúc Khinh Cư chú ý nhóm phụ quốc tiến điện có chú ý trình tự trước sau,
dường như sứ thần phụ quốc càng đến trước, càng bắt mắt Hạ Hành.
Sau khi bảy tám phụ quốc dâng tặng lễ vật xong, rốt cục Khúc Khinh Cư
nghe được cái tên bản thân cảm thấy hứng thú.
“Nhu quốc Đồ Nhĩ Hoàng tử, Đại Dung công chủ yết kiến!”
“Tuyên!”
Khóe môi Khúc Khinh Cư khẽ nhếch môi cười nhìn về phía cửa, chỉ thấy
một nam một nữ mặc trang phục dị tộc đi đến, trông có vẻ hai người đều còn rất
trẻ, phía sau hai người còn dẫn theo hai phó hầu.
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“Nhu quốc Đồ Nhĩ, Đại Dung, chúc mừng Hoàng đế bệ hạ vạn thọ vô cương,
Đại Long phồn vinh hưng thịnh.” Đại Dung đi vào trong điện rồi dừng lại, hành
đại lễ của bổn quốc. Nghĩ đến Nhu quốc bị an bày tiến điện ở vị trí thứ hai từ
dưới lên, trong lòng nàng ta có chút không cam lòng, ngay cả Vĩ quốc nhỏ xíu
này cũng xếp trước Nhu quốc của họ, nhóm lễ quan Đại Long đã quá xem
thường người ta rồi.
Tiền Thường Tín nhìn về phía Hoàng thượng, thấy Hoàng thượng hơi nâng
tay, mới giương giọng nói: “Miễn, đứng lên!”
“Tạ Hoàng đế bệ hạ và Hoàng hậu tôn quý.” Đồ Nhĩ cúi người thi lễ, cùng
muội muội đứng lên, gã nương theo động tác đứng dậy nhanh chóng nhìn
thoáng qua Hoàng hậu nương nương, chỉ nhìn thấy một nữ tử có vẻ còn trẻ tuổi
hơn cả muội muội của mình, trên người mặc một áo váy hoa lệ màu đỏ thắm
còn tươi hơn cả hoa, đây là lần đầu tiên gã nhìn thấy có một nữ tử mặc y phục
đỏ còn thích hợp hơn cả muội muội.
“Nhị vị đường xa đến, trẫm rất cảm tạ nhị vị.” Hạ Hành hơi nâng tay: “Mời
ngồi.”
“Hoàng đế bệ hạ tôn quý khách khí, tại hạ và muội muội có thể đến chúc
mừng thọ ngài, chính là phúc khí của Nhu quốc, mẫu thân tại hạ vì Hoàng đế bệ
hạ chuẩn bị một phần thọ lễ, hi vọng Hoàng đế bệ hạ đừng ghét bỏ.” Đồ Nhĩ
xoay người từ phó hầu lấy ra hộp thọ lễ, hai tay nâng lên cao: “Mời Hoàng đế
bệ hạ tôn quý xem qua.”
Tiền Thường Tín đi xuống chín bậc thang, lấy hộp lễ trong tay Đồ Nhĩ, đầu
tiên là nhanh chóng mở ra phát hiện không có khói độc hay ám khí gì, mới
khom người hai tay đưa đến trước mặt Hạ Hành.
Hạ Hành tiếp nhận hộp lễ, thấy bên trong là một mảnh ngọc dương chi chạm
thành sen Tịnh Đế, khép nắp hộp lại nói: “Nữ vương Nhu quốc phí tâm, nhị vị
mời ngồi.”
Từ trên mặt Hạ Hành Đồ Nhĩ không nhìn ra vui giận của hắn, đành phải
cùng muội muội ngồi xuống, bởi vì trong lòng không ổn, nên cả Đa Hàn quốc
phía sau tặng cái gì cũng không chú ý đến.
Đã có phụ quốc sứ thần chúc thọ, đương nhiên không thể thiếu ca múa của
Đại Long phồn vinh, không ít sứ thần thấy nhóm vũ cơ ca múa tuyệt vời của
Đại Long, dường như đã quên nhấc đũa, vẻ mặt kinh thán, thỏa mãn lòng hư
vinh của không ít quan viên Đại Long.
Khúc Khinh Cư nhìn Hạ Hành bên cạnh, phát hiện vẻ mặt hắn bình thản,
dường như nhóm sứ thần phụ quốc ấy không lấy được lòng hắn. Ở trong lòng,
nàng âm thầm gật đầu, tuy nhóm sứ thần là người của phụ quốc, nhưng đều là
các quốc gia quý tộc, sao sẽ vì một màn ca múa mà lộ ra vẻ chưa từng trải việc
đời chứ.
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Chẳng qua là cố ý giả vờ như thế mà thôi, cố ý lấy lòng người Đại Long.
Có thể làm sứ thần, có một số người phải có mặt mũi.
“Vũ đạo quý quốc thật sự khiến người rung động, tiểu nữ muốn thay Nhu
quốc nhảy cho mọi người một vũ điệu, không biết Hoàng đế bệ hạ có thể cho
phép không?”
Nói ví dụ như vị này, da mặt sẽ không mỏng đến vậy chứ, Khúc Khinh Cư
nhìn Hộ quốc công chủ mặc hồng y đang nói chuyện kia, ý cười trên mặt càng
ngày càng rõ.
Ghi chú:
1. Châu ngọc tại trắc, giác ngã hình uế: chỉ người phong tư tuấn tú.
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