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Khi Long Quân còn nhỏ, Hà ma ma làm bạn với hắn sẽ dùng đôi tay ôn nhu vuốt ve đôi sừng

nhung ngắn ngủi trên đầu hắn kể chuyện xưa. Đủ loại truyện xưa, về Lân tộc, Vũ tộc, còn có Nhân tộc.

Tiểu Long Quân nghe Hà ma ma kể chuyện Nhân tộc cống nạp không khỏi giật mình mở to ánh

mắt tròn tròn.

Chạy sang phòng Quy thừa tướng hỏi.

"Nhân tộc sẽ tặng ta một tân nương tử sao?"

"Vâng, Tiểu Quân đại nhân. Mỗi một đương nhiệm Long Quân đại nhân đều có thể yêu cầu

Nhân tộc dâng cống phẩm."

Long Quân tiền nhiệm của Tiểu Long Quân đã mang một 'cống phẩm' đi du ngoạn đã lâu.

Tiểu Long Quân nắm bàn tay ngắn ngắn phì phì, con mắt lóe sáng mộng tưởng bộ dáng tân

nương tử ta cần ta cứ lấy nghe lời cung kính, cười thỏa mãn.

Hắn đợi cho mai của Quy thừa tướng dài thêm một vòng, đợi cho Bạng nương tử ấp ra một viên

trân châu thật lớn, chính mình cũng trưởng thành một đôi long giác anh khí , đắc ý tuyên bố: "Bản quân

muốn thú tân nương tử!"

Quy thừa tướng phái Giải tướng quân đi nhân gian đề thân.

Tiểu Long Quân bước từng bước nhỏ, nhảy chân sáo đi kiểm tra bố trí tân điện.

Trưởng thôn Nhân tộc quả nhiên gõ trống khua chiêng đưa một tân nương Nhân tộc. Khăn voan

đỏ tươi, hỉ phục đẹp tươi thêu hoa, cùng với một đàn rượu thơm trải rộng, một đầu lao tiến mặt nước.

Tiểu Long Quân thân mặc nhung trang, khẩn cấp rẽ ra mặt nước, tiến lên đón nhận.

Kia tân nương tử ở trong nước cũng thập phần tự đắc.

"Trong truyện của Hà ma ma, Nhân tộc đều là bị trói tay chân, không ngớt kêu khổ." Tiểu Long

Quân âm thầm diễn tập anh hùng ' vớt ' mĩ nhân biến thành ục ục bọt khí, tùy theo vạt óc đỏ hồng kia

biến mất.
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[ Tân nương tử ] vóc người cao gầy vén lên khăn voan, đưa tay nâng cằm Tiểu Long Quân, ý

xấu cười: "Đại nhân đều là lường gạt."

Tiểu Long Quân trừng mắt nhìn người kia mi nhãn tươi đẹp khắc sâu, ực một cái nuốt một ngụm

long tiên (nước miếng của rồng ý).

Nam tử mặc hồng y kia nắm chặt hai tay Tiểu Long Quân, hôn lên miệng Tiểu Long Quân.

Tiểu Long Quân "Ngô" mở to hai mắt nhìn.

Nam tử nắm tay Tiểu Long Quân, bơi về Long điện.

Một đêm trân châu ngọc thụ cạnh bảo hoa, chập chờn ánh nguyệt đung đưa nhập điện.

Trên long tháp, Tiểu Long Quân hàm chứa nước mắt, ai ô chuyển thân. Hắn cắn góc chăn nghĩ,

tân nương Nhân tộc cống nạp thực hung, cư nhiên đem đường đường Tiểu Long Quân áp dưới thân.

Nam tử ôn nhu lật lại khuôn mặt hồng hồng của Tiểu Long Quân, tinh tế hôn môi: "Cầu Long

Quân đại nhân thi vân bố vũ (tạo mây ban mưa)"

Tiểu Long Quân kích động e lệ rụt rè: "Lúc các ngươi đưa người tới liền bố qua mưa , bố qua

mưa."

Người nọ thanh âm trầm thấp, ý cười doanh doanh (nhẹ nhàng): "Vậy ta đây vì Long Quân đại

nhân thi vân bố vũ."

Nam tử ôm lấy Tiểu Long Quân, để sát vào đôi môi như đóa hoa kia. Tiểu Long Quân cương lên

eo, một chút một chút chậm rãi mềm mại xuống.

Ngoài trướng hồng hỉ chúc thành đôi, xuân sắc cả phòng.

Trong Long điện có tân nương tử, nhân tộc đệ nhất đệ nhất cống phẩm cùng với đệ nhất đệ nhất

Long Quân, ở thuỷ vực cao thấp hòa hòa thuận thuận thi vân bố vũ.
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