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《《《《 PhimPhimPhimPhim truytruytruytruyềềềềnnnn hhhhììììnhnhnhnh》》》》————Thanh thiển quỷ hề ( hiện đại ngắn )

Edit: An Nguyệt Nhã

------------ o0o ------------

Cuối tuần, giữa trưa, thành C trên đường Thu Hi – phố buôn bán tối phồn hoa, đám
đông mãnh liệt có thể so với nhân gian hung khí.

Đầu đường, tiểu bảo an đáng thương mồ hôi như mưa, làm hết phận sự tận trung
cẩn trọng ngăn cản dòng người ở trên đường qua lại tuần tra, một con mắt nhìn chằm
chằm có hay không có tên lái xe đần độn dừng xe trái phép, cùng tên trộm móc túi so với
hắn càng cẩn trọng, một con mắt khác còn muốn vất vả sưu tầm em gái xinh đẹp.

Giờ phút này, ánh mắt tiểu bảo an chính dính ở trên đùi một cô em xinh như ảo
mộng đứng trước của kính LV, không phát hiện ra đám người trước mắt, dù là em gái
xinh tươi hay đẹp trai phóng khoáng, tất cả chính là không để ý hình tượng xúm tới phía
sau tiểu bảo an, nhất thời, tiểu bảo an yên lặng hướng đến ẩn nấp giữa biển người mờ mịt
bị đổ lên nơi đầu sóng ngọn gió, trơ mắt nhìn con đường đã trống không trước mắt một
chiếc xe đang gào thét, vặn vẹo, dọc theo đường đi còn xóc nảy hai ba cái (?) dừng lại
trước mặt.

Ngay tại thời điểm tiểu bảo an kinh ngạc xem xét hai vị chủ xe cùng phó ghế ngẩn
người, xe nháy mắt quẹo qua người tiểu bảo an, để lại trước mặt cậu một cái mông xe
nguy nga tráng lệ

Cửa xe sập mở, mọi người giống như mới từ hiện trường thi đấu F1 phục hồi tinh
thần lại, nhìn đến một người theo trên xe mở cửa bước xuống, khí lực hùng hậu làm cho
tiểu bảo an cảm thấy đáng thương cho đường nhỏ co giật hai cái.
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Bất quá, người bước xuống... Tiểu mỹ nhân a! Phía sau quần chúng một mảnh hít
khí. Lấy ánh mắt ‘soi mói’ mĩ nhân nhiều năm qua của tiểu bảo an, kia tuyệt đối là cấp
bậc Angelina Joly. Hơn nữa trên người tiểu mĩ nhân tuyệt đối không có hai cái G tương
giao.

Nhưng là tiểu mỹ nhân giống như rất tức giận, lãnh nghiêm mặt mím môi xem cũng
không xem nhóm ‘fan’ trước mắt, thấp đầu liền hướng trong đám người chen vào.

Hiển nhiên lực tương tác của tiểu mỹ nhân là khỏi phải nói, mọi người yên lặng tự
động đứng nhường một cái vòng lớn, hiệu quả ứng có thể so với diệp sắc tố tiến nhập tụ
khuẩn cầu.

Tiểu mỹ nhân âm thầm cắn răng, cước bộ bước nhanh tưởng lại dung nhập giữa
quần chúng đi, MD, lão tử năm đó nhập Đảng cũng chưa gần sát quần chúng như vậy.

Mắt thấy tiểu mỹ nhân sẽ cùng quần chúng lại một lần nữa nước sữa giao hòa khó
phân thắng bại không bao giờ có thể phân rõ lẫn nhau nữa, phía sau lại truyền đến một
tiếng phanh gấp.

"An An!" Gợi cảm trầm thấp từ tính như cường trực bức địa cầu làm hai cực, tiểu
bảo an khóe mắt ngắm đến em gái đứng trước cửa sổ LV bị giây sát tại đây, bi phẫn, lại
liếc mắt một cái ngắm đến chủ nhân thanh âm... Càng thêm bi phẫn ...

Phía trước tiểu mỹ nhân dừng lại, quay đầu, rống: "Ngươi dám lại đi theo ta?"

Mặt sau nam tử đi đến tiểu mỹ nhân trước mặt, hơi hơi cúi đầu, thanh âm ôn nhu
chảy nước: "An An, anh không riêng muốn đi theo em, anh còn muốn nói ——" Đúng
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vậy, tiểu bảo an về sau nhớ lại đoạn này tổng mơ hồ cảm thấy phía sau nam nhân này có
cái đuôi xù xù đang hăng say vẫy vẫy .

"Câm miệng!!" Tiểu mỹ nhân hét lớn một tiếng sau lấy thế sét đánh không kịp
bưng tai nhanh chóng tước quay đầu tính lại lấy quần chúng vì mình che giấu mà bỏ chạy.

Nam tử mỉm cười, tao nhã —— đúng đúng, trên đầu còn có hai cái tai to, giống
loại động vật nào đó —— đi tới, quì một gối, hướng về tiểu mỹ nhân, há mồm: "Kết hôn
với anh đi."

Tiểu mỹ nhân cứng người, nhóm quần chúng ngây người, tiểu bảo an ngã xuống
khỏi bệ bồn hoa, nhìn đến ai đó mang kính râm màu đen một thân áo gió đen sì rất có
tiềm chất đặc công ở phía trước vẫn làm bộ như người qua đường Giáp không quan hệ
quần chúng, thừa dịp thời điểm tiểu mỹ nhân cúi đầu run run trong miệng thấp giọng hô
câu thiếu gia, đem một bó hoa hồng diễm lệ hồng rực như muốn thiêu cháy con ngươi
đưa cho nam tử.

Nam tử vẫn quỳ một gối xuống , ngửa đầu: "An An, chúng mình kết hôn đi."

Tiểu mỹ nhân không run lên, giương mắt nhìn nam tử đối diện, mặt đỏ bừng xinh
đẹp như đóa hoa hồng —— bất quá tiểu bảo an hoài nghi đó là khí —— nghiến răng
nghiến lợi run run : "Ngươi, ngươi... ! !" Hận không thể trên mặt đất đào hai cái động nối
thẳng tới nước Mỹ đem hai người đều vùi vào đi.

Nam tử mỉm cười, mở tay, một chiếc nhẫn bạch kim lóng lánh chói mắt như ánh
mặt trời khiến người ta không mở được mắt lẳng lặng nằm đó
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Vây xem quần chúng hoạt kê, xem phim Đài phim Hàn phim Đại Lục phim Mỹ
phim Trung nhiều năm như vậy, rốt cuộc tận mặt chứng kiến một màn kinh điển như vậy!

Sau, đương nhiên là nam tử ôm mỹ nhân về, tiểu mỹ nhân không được tự nhiên như
là chạy trốn xoay người nhảy lên xe đem cửa lại sập một cái thật mạnh, mau đưa vùi đầu
đến phía dưới chỗ ngồi, nam tử thi thi nhiên nhiên nhận quần chúng —— là một đoàn nữ
tính thần bí trên mặt bên trái viết chữ ‘hủ’ bên phải viết chữ ‘lang’—— cúng bái sau hoa
lệ lệ quay lại thân xe, biến mất dưới ánh dương quang xinh đẹp.

Tiểu bảo an rốt cục hồi hồn , vỗ đùi, toi! Vừa rồi đó là vi phạm quy định dừng xe,
hơn nữa đây là đường dành riêng cho người đi bộ, tội thêm một bậc! Liền như vậy để cho
bọn họ đi rồi? ! Đợi chút ...... tiểu bảo an nhìn phương hướng xe biến mất, suy tư ...

Vừa rồi cái kia tiểu mỹ nhân, giống như không phải, không phải là nữ đi...

———— o END o ————


