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TTTTáááácccc gigigigiảảảả::::Mẫu Chi.

ThThThThểểểể lolololoạạạạiiii: Đam mỹ, ngắn, huyễn huyễn, 1x1, HE.
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------------- o0o ------------

“ Oa, tiểu hồ ly không nên bướng bỉnh, lấy được chân gà rồi mau rời đi, cẩn thận bị sư phụ ta
bắt được lột da!”

“Cái gì, ngươi kêu A Ly?”

“Đại tiên, cầu xin ngươi đi nhanh đi, nếu để sư phụ ta nhìn thấy ta ở trong này chơi sẽ phạt
chết ta.”

“Gì? Báo ân? Không cần không cần.”

“A Ly tiểu đệ, ngươi vì sao luôn đem chân gà cho ta? Ta đều ăn sợ.”

“Giọt thủy chi ân dũng tuyền tương báo?”

“Ngươi là con hồ ly tinh kia!!!!”

“Hư, ngươi an tâm ngốc, ta sẽ không nói cho sư phụ.”

“A Ly, vì sao sư phụ tiêu chảy bảy ngày?”

“Bởi vì hắn phạt ta ngồi trung bình tấn? Ngươi cũng muốn hắn nếm thử tư vị chân nhuyễn?”

“Giải pháp thuật đi, sư phụ cũng là tốt với ta, hy vọng ta có thể học thành sớm ngày xuất sư!”

“Học võ làm sao? Nổi danh võ lâm, trừng ác thưởng thiện cái gì....”
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“A Ly, bản《 như thế nào tu luyện thành một thần cấp đại hà》này ngươi lấy ở đâu, đây
chính là võ lâm chí bảo thượng cổ bí tịch.”

“Thiếu Lâm tự? ? ? Kia phật quang chiếu khắp địa phương ngươi là như thế nào đi vào ? ? ?”

“Giả làm sủng vật của phương trượng?”

“Nga, a di đà phật, A Ly, ta nhất định sẽ không cô phụ một phen vất vả của ngươi!”

“A Ly, hôm nay ta đánh bại Thanh Thành chưởng môn! Chính là trời giúp ta, đang lúc hai ta
càng đấu càng khó phân, một trận gió cát ập đến mê mắt hắn.”

“A Ly, hôm nay ta phá trận Thái Cực của Võ Đang! Đang ở trong mắt trận chỉ mành treo
chuông, không biết làm sao tập thể mấy lão đạo kia bị rút gân.”

“A Ly, hôm nay ta một kiếm giải ân oán suốt mười năm của Phong trại cùng Lôi trại! Không
biết vì sao, hai trại chủ đột nhiên cầm tay hai mắt đẫm lệ nhìn nhau, cuối cùng song song dắt tay
nhau về!”

“A Ly, hôm nay mọi người đề cử ta làm võ lâm minh chủ! Nghe nói võ lâm minh chủ khóa
trước đều đã cùng ma giáo giáo chủ dây dưa không rõ, giáo chủ đang tại vị nghe nói là mỹ nhân yêu
mị chim sa cá lặn!”

“A Ly, ma giáo đột nhiên bị diệt, tàn dư vội vàng chạy ra quan ngoại....”

“A Ly, chưởng môn Nga Mi vốn định đem nhi nữ gả cho ta, tiểu thư kia hôm qua cùng Bát đại
trưởng lão của Cái Bang chạy trốn!!!”

“A Ly, Mộ Dung tiểu thư đọc thư tình ta đưa, đột nhiên mặt phát dậu miệng sùi bọt mép hôn
mê chưa rõ.....”

“A Ly, nay ta thành khắc nữ tai tinh, hiệp nữ giang hồ ai nghe thấy tin ta cũng sợ mất mật mà
đi đường vòng, ta, ta sợ là phải cô độc ... Ai.”

“Ách, A Ly, hôm qua ngươi hỏi ta nếu không có nữ, nam tử được không?”

“Ta tinh tế suy nghĩ một đêm, ngươi ta sư huynh đệ hai người ở chung nhiều năm, nếu là cưới
nam tử, kia tư vị cũng không sai biệt lắm.”

“Nam tử kia nếu có thể giống A Ly phong thần tuấn tú, tài văn chương hơn người, cũng không
phải không thể...........”
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“Cái gì? Không khỏi đêm dài lắm mộng, hiện tại liền động phòng?”

“A Ly, việc long dương này ta chưa hiểu rõ ....”

“A Ly, ngươi sao lại tự mình ngồi lên, ngô ....Chậm một chút lay chậm một chút, ta cũng động
thắt lưng?”

“A Ly, có thể nghỉ tạm một lát không, ngày mai ta phải lên Hoa Sơn luận kiếm, cái gì? Phải
làm lần nữa??”

“Ngô.... A Ly, hôm nay ta mới thấy ngươi đúng là hồ ly tinh!”

(một chút tiểu ma sát tính phúc của cuộc sống vợ chồng ~)

“A Ly, cho vi phu vào đi, hôm nay hàn đông nước lạnh đóng băng, vi phu đã phải ngủ ngoài
ba ngày rồi.”

“A Ly hảo lão bà, vi phu biết sai rồi.”

“A Ly, vi phu hôm nay nhất định ra sức hầu hạ, ba lượt? Bảy? A Ly ngươi muốn làm bao
nhiêu lần thì làm, vi phu kim thương bất đảo, nhất định phụng bồi tới cùng....”

~ HOÀN ~


