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An Nguyệt Nhã

ChChChChươươươươngngngng ththththứứứứ nhnhnhnhấấấấtttt

Sở Hoàng là một GAY.

Hắn ý thức được sự thật ấy là vào một tối đêm dài nhân tĩnh.

Mới vừa cùng đồng đảng Diệp Kỳ ở trong trò chơi đại sát tứ phương, tên biến thành màu đỏ
không nói, một thân trang bị cũng mau báo phế đi.

Sở Hoàng đột nhiên cảm giác được hơi mệt, vì thế trang bị cũng không sửa liền trực tiếp lên
tiếng chào hỏi quay về an toàn khu logout.

Bây giờ là nghỉ hè, Sở Hoàng làm một trạch nam bí mật tỏ vẻ hắn ngày sống về đêm đã muốn
điên đảo rồi.

Không muốn thượng du diễn, không muốn xem phim. Ân, vì thế nhìn xem có gì tiểu thuyết coi
được đi.

Mở group, lại phát hiện em gái trong group mỗi người cùng đánh máu gà dường như.

Kỳ ° Noãn Hòa: a a a a a a a a, Kỳ đại ra kịch mới, mọi người nhanh đi nghe! ! ! ! !

Kỳ ° Nhị Tiểu: TVT vừa mới ta đã đem bao quà lớn post lên group, rất đẹp!

Kỳ ° Xả Đản Đản: Nhị Tiểu tốt nhất rồi T^T, ta đang download! ! !

Kỳ ° A Miêu: lệ mắt, túm di động. . . Đợi ngày mai xem trên máy.

Kỳ’s Group là Sở Hoàng trong lúc vô ý thêm vào, lúc ấy đang ở trong trò chơi PK, góc dưới
màn Desk tiểu loa không ngừng thiểm, Sở Hoàng điểm mở, là một bạn tốt bình thường hay tán gẫu
mời hắn thêm group.

Dù sao thêm cái group cũng không nhiều không ít một cái, căn cứ nguyên tắc: group này nếu
quá ồn hắn còn là có thể ẩn hoặc là out, Sở Hoàng nhấn yes.

Trong group trái lại rất náo nhiệt, một đám em gái với các loại nhiệt tình đều đang thảo luận
đào bảo có bộ y phục nào đẹp, còn có mấy em gái đang thảo luận nhà ở Bắc Kinh so đâu tốt.

Sở Hoàng nhìn nhìn phân loại tên group phía dưới: Fan’s group.
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. . . Đây thật là Fan’s group sao? ! Rõ ràng là Gossip’s group được không! ! ! !

Vừa bắt đầu Sở Hoàng còn có chút hăng hái cùng các em hàn huyên vài câu, sau phát hiện mấy
em gái này vẫn là thực moe rất dễ thân cận, vì thế liền giữ lại.

Nhưng là khi thân phận hắn là boy bại lộ lúc sau. . .

Ta *crack*, mấy em gái này vừa thấy hắn ló đầu liền cùng đánh máu gà dường như còn số chết
hỏi hắn một ít công thụ bạn trai vấn đề.

Vì thế Sở Hoàng quyết đoán lặn, hơn nữa còn là thuộc loại đội lặn sâu quốc gia.

Chia đều một tháng log vài lần, log xong liền ẩn.

Hôm nay mở group, nhìn thấy nhóm em gái nói chuyện phiếm, Sở Hoàng coi như nhìn là biết
các ẻm đang nói cái gì.

Đây là một Fan’s group của CV Kỳ Hoang xây dựng trên internet. Ngay từ đầu Sở Hoàng vẫn
không rõ CV là vật gì, vì thế ôm tư thế trò ngoan khiêm tốn ở group hỏi một câu.

Vì thế đã bị nhóm em gái hung hăng khách sáo một phen. Từ đó về sau Sở Hoàng có gì liền
thẳng tiến ‘Baidu biết tuốt’.

Bất quá sau lại vẫn là có em gái hảo tâm giải thích cho hắn một chút. Nguyên lai đó là mạng
lưới diễn viên lồng tiếng kịch truyền thanh.

Như thế nào là kịch truyền thanh.

Chính là chỉ kịch truyền hình có thể nghe thanh không thể nhìn hình.

Được rồi, kỳ thật Sở Hoàng ấn tượng đầu tiên là, kịch truyền thanh chính là hát hí khúc. Đội
chảo lặn đây.

Click mở □□ thông báo tin nhắn bên cạnh, số lượng biểu hiện đã muốn tích luỹ gần hơn chín
mươi tin. Sở Hoàng tỏ vẻ áp lực rất lớn, bởi vì hắn từng có bóng ma lúc đọc tin nhắn.

Bóng ma đến từ một tin nhắn, tên là: "Công thụ Long Dương thập bát thức【nhiều hình】nhân
vật mỹ hình "

Lúc ấy hắn cũng không chú ý xem tiêu đề, hắn tỏ vẻ nếu hắn nhìn tiêu đề nhất định tuyệt đối
chắc chắn sẽ không mở!

Chính là lúc đó hắn không chú ý, trực tiếp mở tin này tiếp tin kia.

Cho nên trà sữa cùng trân châu trong miệng hắn khi nhìn đến ảnh đầu tiên sau liền "Phụt ——"
một tiếng, toàn bộ tặng cho desktop iu quý, cùng với bàn máy tính, và bàn phím.

Sở Hoàng một tiếng kêu rên, này ni mã màn desk cùng bàn phím là tân hoan cho trò chơi của
hắn a a a a! ! ! !
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Hắn lập tức bật người đứng dậy cứu lại, kết quả bởi vì động tác quá mức sinh mãnh làm cho
trà sữa trên bàn cũng vãi đầy mặt đất. . . Máu chảy, ác không đúng, là sữa chảy thành sông. . .

Thật vất vả lau sạch màn hình, tha sạch sàn nhà, bàn phím mới là khó xử lý nhất.

Sở Hoàng tỏ vẻ, hắn thật vất vả dùng đầu tăm quấn lấy khăn ướt một chút một chút lau dọc
theo khe hở, sau đó đem bàn phím lật lại để trà sữa bên trong chảy ra, phát hiện chảy ra không chỉ
có trà sữa.

Tựa hồ. . . Còn có chút cặn đồ ăn? ! !

Vì thế này bàn phím đáng thương quyết đoán bị ném tới thùng rác, bị bàn phím mới cướp lấy.
Sở Hoàng nhưng thật ra vì ví tiền của mình bi ai một lát.

Sở Hoàng lần này mở thư là đã làm xong tâm lý chuẩn bị. Ăn, uống, toàn bộ đặt ở trên bàn trà
ngoài phòng khách cách hắn 10m, hơn nữa khăn tay cũng đã chuẩn bị tốt.

Dù sao. . . Nước miếng lại không thể bỏ tới nơi khác đi.

Tin nhắn đại bộ phận là phát một ít tiểu thuyết BL, Sở Hoàng phía trước giống như tải qua một
lần, lưu trong điện thoại nhưng là giống như cho tới bây giờ đều không có xem.

Bởi vì cái huyền huyễn tu chân văn hắn xem kia thật sự là rất dài. Vì thế này đó đoản manh
văn linh tinh quyết đoán bị vứt bỏ ở lãnh cung trong di động.

Điểm mấy tin là tiểu thuyết tài nguyên cùng chung, Sở Hoàng nghĩ cái huyền huyễn tu chân
văn siêu dài kia hắn mau xem xong rồi, vì thế quyết định thay đổi khẩu vị, xem chút đoản manh văn.
BL nhưng thật ra chưa có xem, có thể mới mẻ mới mẻ.

Còn lại một bộ phận chính là mấy tác phẩm kịch truyền thanh của thần tượng gì gì đó của Kỳ’s
Group. Bất kể là chủ dịch vẫn là long sáo tất cả đều có, thậm chí so với trên Baidu down xuống còn
muốn hoàn thiện.

Sở Hoàng tỏ vẻ mấy cô nương này thực cường đại. Đặc biệt em gái bị hắn gọi là Nhị Tiểu kia.

Trước khi Sở Hoàng tải này đó kịch truyền thanh, hắn tỏ vẻ chưa từng nghe qua một bộ kịch
truyền thanh nào của vị Kỳ Hoang đại nhân này, ân, những người khác cũng chưa từng nghe qua.

Cho nên khi hắn tải xong, giải nén xong này đó kịch truyền thanh sau, nhân sinh của hắn bắt
đầu chuyển biến rồi.

ChChChChươươươươngngngng ththththứứứứ haihaihaihai

Sở Hoàng đeo headphones, dù sao đã hơn nửa đêm, nghe nói kịch có H phóng ra chút thanh
âm gì đó không hài hòa, kia thật là. . .

Tai nghe đang ở BGM mở màn, trên màn desk hiện chính là kịch bản kịch truyền thanh kỳ này,
bởi vì Sở Hoàng cảm thấy cho dù là nghe kịch cũng phải nhìn phụ đề.

Mở màn là tiếng nhạc thực xơ xác tiêu điều, nương theo sau là tiếng đao kiếm đụng vào nhau,
tiếng lá cây cọ xát ở giữa cũng dần dần tăng lớn.
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Trong tai nghe bắt đầu vang lên đối thoại:

"Ngươi vì sao l i đối A Dung như vậy! Nàng yêu ngươi như vậy! Ngươi là đồ kh n! ! !"

Vang lên bên tai là một thanh âm mang theo nồng đậm phẫn nộ còn hơi khàn khàn, chủ nhân
thanh âm là đại thần nổi danh ở giới CV kia. Kế tiếp này, dĩ nhiên là bản mạng của nhóm em gái,
Kỳ Hoang đại thần. (cái bản mạng/bổn mệnh này giống cái Following của mình ấy)

"A, vì cái gì." Nam tử cười khẽ một tiếng, thanh âm trong suốt mang theo vô hạn tự giễu cùng
châm chọc."Đại ca, A Dung yêu ta, nàng liền muốn gả cho ta, cho nên ta sẽ ph i kết hôn v i nàng
sao? Khi ngươi quyết định đem A Dung gả cho ta, ngươi hỏi qua ta có nguyện ý hay không sao?
Cũng là ngươi cũng đã cho ta thích chính là A Dung?"

Không thể không nói, Kỳ Hoang có thể trở thành đại thần này cấp bậc, kỹ xảo biểu diễn cùng
thanh âm của y xác thực là No.1.

Nam tử trước đó ngẩn người, nhưng vẫn là thập phần phẫn nộ: "Coi như ngươi không thích
nàng, kia cũng không cần đối với nàng như thế! Dù nói thế nào nàng cũng là m t ng i yêu ngươi
vô cùng sâu n ng! Hơn nữa trong bụng còn có con của ngươi!"

[Ti ng gió to nổi lên, tiếng lá rụng c xát.]

Khanh Vãn, cũng chính là nam tử có thanh âm trong suốt kia cứng ngắc bứt lên khóe miệng:
"Con? Ha ha. . . Nếu không ph i các ngươi b thu c trong rượu ta uống, A Dung sẽ có con sao?"

Khanh Vãn ngẩng đầu nhìn lên đại ca đứng ở trước mặt mình, vạch thần. Trong đôi mắt ươn
 t cất dấu vô hạn bi thương cùng tình yêu.

Đúng vậy, người Khanh Vãn yêu là đại ca của hắn Khanh Huyền!

Không có tâm tư lại đi nghe Khanh Huyền nói gì đó, Khanh Vãn dựa vào gậy trúc ở sau người
chậm rãi nhắm mắt, mặc cho nước mắt dần dần chảy đầy cả khuôn mặt.

Thanh âm của Khanh Huyền bị dần dần bao trùm, chỉ còn lại có Khanh Vãn một người nội tâm
độc thoại cùng với bối cảnh âm nhạc bi thương vang lên. . .

Sở Hoàng nghe thanh âm của Kỳ Hoang vang lên bên tai, trong lòng vừa động, tựa hồ là vật gì
đang thay đổi.

Lúc sau chính là một đoạn ngược tâm ngược thân, khi ED vang lên, Sở Hoàng còn đắm chìm
trong nội dung vở kịch khó có thể tự kềm chế.

Hốc mắt đều đã hơi ươn ướt.

Hắn là thật tâm thương tiếc nhân vật tên là Khanh Vãn này.

Mở Baidu, Sở Hoàng lần đầu tiên chăm chú nhìn Kỳ Hoang tư liệu. Thân cao 192, cân nặng ba
vòng bí mật, còn ở cùng một thành phố với hắn đâu. Nghe nói đang học trong trường đại học nổi
tiếng của thành phố, Sở Hoàng nhếch miệng.

Làm không tốt Kỳ đại cùng hắn học một trường đâu.
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Sở Hoàng quyết định sau này cần vểnh tai mà sống.

Cất chứa đại thần 5sing địa chỉ, lại đem mấy bài hát đại thần hát qua toàn bộ cất đến trong điện
thoại, chọn một thủ thích nhất làm tiếng chuông. Đóng Weibo, lại đi đến □□ tìm thêm tư liệu.

Lúc này, bản tác giả có thể quang vinh tuyên bố, một superfan mới của Kỳ đại vừa ra lò ^^

Chỉnh cái buổi tối, Sở Hoàng đều ở nghe kịch nghe ca mà vượt qua. Kỳ đại. . . Thanh âm giống
như có điểm quen tai a. . .

Đây là hắn khi ngủ vô ý thức thì thào tự nói.

Từ đêm hôm đó, Sở Hoàng bắt đầu sinh động ở Kỳ’s Group nói chuyện phiếm, dĩ nhiên biến
thành cô lạnh trong group kia.

Ngày nào đó Nhị Tiểu trêu ghẹo hắn, cậu em sẽ không phải là yêu Kỳ đại thần chứ?

Vốn là một câu vui đùa, lại làm cho Sở Hoàng trong lòng hung hăng vừa động.

Sau đó hắn tìm cả đêm thêm một buổi trưa tự hỏi vấn đề này, vì thế cho ra một kết luận.

Hắn. . . Tự cong a a a a a a a a a! ! ! ! !

Trong phòng truyền đến một tiếng hét thảm, ngay sau đó bồi tiếp tiếng gầm giận dữ của mẹ Sở
Hoàng cùng tiếng dép lê đập vào cửa phòng Sở Hoàng.

Sở Hoàng đem đầu chôn trong gối, trên gương mặt trắng nõn đỏ bừng, không biết là kích động
vẫn là như thế nào.

Bởi vì hắn phát hiện. . . Hắn đã không thể ly khai thanh âm của Kỳ Hoang. Hơn nữa nghe đến
phần có H của Kỳ Hoang, hắn cũng sẽ bất tri bất giác có phản ứng. . .

Thiên nột! ! ! Đây là muốn làm loại nào! ! ! ! ! ! ! !

ChChChChươươươươngngngng ththththứứứứ babababa

Khi Diệp Kỳ đi vào trong phòng Sở Hoàng, nhìn qua chính là Sở Hoàng quần áo không chỉnh
đầu tóc rối bời nằm lỳ ở trên giường, bộ mặt rúm thành một đống bánh quai chèo.

Ân, y mới không nói y nhìn thấy Sở Hoàng lộ ra thắt lưng cùng chân đâu.

Diệp Kỳ, Sở Hoàng bạn bè, cũng là một GAY, nhưng là y so với Sở Hoàng phát hiện tương
đối sớm, bởi vì đối tượng thầm mến của y, trùng hợp chính là bất tài Sở Tiểu Bạch Sở Hoàng.

Đồng thời, y còn một thận phận khác, chính là Sở Hoàng bổn mạng, yêu đến quần áo hỗn độn
diễn cảm rối rắm Kỳ Hoang.

Diệp Kỳ đưa tay đem Sở Hoàng kéo lên, thuận tay giúp hắn sửa sang lại hảo quần áo, ân, thuận
tay cũng sờ soạng hai cái, xúc cảm tốt lắm. . .
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Đưa tay vỗ nhẹ Sở Hoàng mặt, nhíu mày: "Làm sao vậy Sở đại gia? Lại có thể ba ngày không
lên mạng PK, chẳng lẽ đổi tính sao?"

"Đi." Sở Hoàng vỗ tay Diệp Kỳ, sau đó từ trên giường nhảy xuống bịch bịch bịch khóa chặt
cửa, đóng cửa sổ hạ màn.

Diệp Kỳ nhìn thấy động tác của hắn sửng sốt, thiếu chút nữa nghĩ đến Sở Hoàng muốn lấy thân
báo đáp. . .

Sở Hoàng tiếp tục lấy vẻ mặt rối rắm ngồi đối diện Diệp Kỳ, cắn môi.

Bởi vì hắn đang tự hỏi, muốn hay không đem chuyện mình yêu một nam nhân không quen biết
nói cho Diệp Kỳ.

Vì thế xuất hiện một màn dưới.

Sở Hoàng vặn ngón tay, ngẩng đầu nhìn Diệp Kỳ liếc mắt một cái, lại vẻ mặt rối rắm cúi đầu.
Tiếp tục vặn ngón tay, sau đó ngẩng đầu, vẻ mặt rối rắm cúi đầu.

Như thế lặp lại vài lần sau, Diệp Kỳ rốt cục nhịn không được, một cái tát đánh vào Sở Hoàng
trên đầu, lực đạo cũng rất nhẹ: "Nhóc cậu làm gì vậy, có lời cứ nói."

Sở Hoàng ngẩng đầu đáng thương hề hề nhìn Diệp Kỳ, cuối cùng như là quyết định, thở sâu,
mở miệng: "A Kỳ. . . Tớ. . . Đã yêu một người. Ách, một. . . Nam nhân."

Sau đó lại có sợ hãi nhìn Diệp Kỳ, tựa hồ là thực sợ hãi người bạn là y sẽ chán ghét hắn.

Diệp Kỳ sửng sốt, cả người giống như bị điểm huyệt dường như cứng ngắc không nhúc nhích.
Lăng lăng nhìn Sở Hoàng, có chút không thể tin.

Sở Hoàng mà y từ tiểu học đến trung học sang đại học hiện tại vẫn luôn luôn thích. . . Lại có
thể thích người khác? Vẫn là nam nhân khác? !

Nghĩ đến đây, một cỗ tức giận bừng lên trong lòng, căm giận nhìn chằm chằm Sở Hoàng: "Ha,
nhóc cậu cũng thật đi, lại có thể thích nam nhân khác!"

Nói xong liền đứng dậy đẩy Sở Hoàng, sập cửa đi ra ngoài.

Bất quá y đi ra ngoài không lâu sau liền lãnh tĩnh trở lại, sau đó chính là hối hận cùng với tự
trách. Mình tại sao có thể như vậy đối A Sở đâu, chính mình chẳng phải là GAY sao.

Chính là. . . A Sở yêu nam nhân khác a.

Nghĩ đến điểm này, y liền vô hạn chán nản.

Sớm biết A Sở cũng là GAY, chính mình nên sớm một chút thẳng thắn sau đó trực tiếp gạo
nấu thành cơm!

Lại là chán nản mang theo tức giận một quyền đánh vào trên cây khô, đánh rơi xuống không ít
lá.
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Ở Diệp Kỳ đi không lâu sau, Sở Hoàng cũng là lăng lăng ngốc ngồi trên giường, số chết cắn
môi dưới, xuất huyết cũng không biết.

Quả nhiên. . . Là bị A Kỳ ghét sao.

Hốc mắt có chút ướt, cái mũi ê ẩm. Hắn bỗng nhiên muốn khóc lớn một hồi.

Đưa tay lung tung sát nước mắt sắp chảy ra, Sở Hoàng tự mình an ủi mình: "Không có chuyện
gì Sở Hoàng, chẳng qua sau này liền tự mình một người. . ."

Tự mình đi đánh cơm, chính mình giặt quần áo xếp chăn, chính mình lên khóa. . .

Nghĩ mấy chuyện này đó có Diệp Kỳ làm bạn, lại là nhịn không được cái mũi đau xót, nước
mắt trùng điệp hạ xuống.

Hắn cũng không biết vì cái gì chính mình sẽ khó qua như vậy, nhìn thấy bộ dáng Diệp Kỳ tức
giận liền áy náy khó qua. Kỳ thật hắn không biết, hắn sớm liền bất tri bất giác yêu thích Diệp Kỳ.

Theo tiểu học đến trung học sang đại học, cũng sớm đã thói quen bên người có Diệp Kỳ, có y
làm bạn, hết thảy khó khăn cũng không phải khó khăn. Vui vẻ cũng là hai người vui vẻ.

Hắn chỉ là trước mắt còn không có phát hiện mà thôi.

ChChChChươươươươngngngng ththththứứứứ ttttưưưư

Diệp Kỳ một đường nổi giận đùng đùng về đến nhà, mở máy tính, nhìn thấy kịch bản vừa gõ
tốt bỗng nhiên lại không muốn ghi âm.

Kịch bản bị ném đến một bên, mở ra Weibo của mình, cạch cạch gõ bàn phím, sau đó post lên:

Kỳ Hoang V: tâm tình rất không sảng! Kể từ hôm nay không biết đến khi nào không đón tân
kịch! Đã đón kịch tổ ta sẽ mau chóng giao âm! Cứ như vậy!

Tin mới vừa phát ra đi không bao lâu, còn có mấy trăm tin nhắn cùng comment xuất hiện, nhân
tiện lên còn có mấy tin nhắc nhở có thêm Fan mới.

Lại là Sina nhét Fan spam đi.

Diệp Kỳ nhíu mày, tính toán hảo hảo rửa sạch một chút Fan spam, thuận tiện phát tiết xuống.

Mở nhắc nhở có thêm Fan mới, lại ngoài ý muốn phát hiện một cái nick name quen thuộc xuất
hiện ở danh sách Fan.

Sở đại gia bổn mạng là Kỳ Hoang V

Sở đại gia. . . Là Sở Hoàng?

Diệp Kỳ sửng sốt, bởi vì Sở Hoàng bất kể là ID trò chơi vẫn là mặt khác nick name, đều là
dùng Sở đại gia XXXX loại này cách thức.
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Diệp Kỳ có chút chờ mong điểm mở Sở đại gia bổn mạng là Kỳ Hoang V Weibo tư liệu, theo
một mảnh dài hẹp Weibo nhìn xuống đi, khóe miệng giơ lên độ cong cũng càng lúc càng lớn.

Aidô, tâm tình của y bỗng nhiên hảo hảo a ~

Diệp Kỳ cười toe toét miệng, chạy đến một bên đem kịch bản y ném xuống nhặt lên, mở CE,
trạng thái thật tốt bắt đầu ghi âm.

Diệp Kỳ vì cái gì cao hứng như thế, nguyên nhân rất đơn giản. Người y thích thích người khác,
nhưng là người khác kia không phải ai, là chính bản thân y a!

T^T nói cách khác, A Sở chính là thích mình!

. . . Tuy rằng chính là thanh âm của mình ở trên internet. Khụ!

Vì thế y quyết định nâng cao năng suất, còn có hai tuần lễ chính là sinh nhật A Sở, không bằng
tặng hắn một kinh hỉ tốt lắm.

Nghĩ, liền mở danh sách bạn tốt điểm vào một cái avata màu xám bắt đầu đánh chữ.

Yeats:

Xú tiểu tử, lăn ra.

Shute:

Để làm chi?

Avata màu xám rất nhanh sáng, hiển nhiên đối phương ở tuyến nhưng là ở trạng thái ẩn thân.

Yeats:

Giúp ta làm một thủ từ, ân, cần ngọt ngào một chút, để tỏ tình. Khúc liền ngươi chọn
đi.

Shute:

Ha? ! Ngươi rốt cục tính toán ‘tỉnh tò’ với ngươi gia Sở đại gia sao?

Yeats:

Ít nói nhảm [ ngoáy mũi ] nhanh chóng viết, vội vã sử dụng đây.

Shute:

Sách! [ khinh bỉ ] đã biết, cuối tuần cho ngươi. Ha, chúc ngươi thành công nhé ~

Yeats là Diệp Kỳ Anh văn danh, bởi vì phát âm rất giống. Vừa lúc bởi vì □□ nick name là tên
tiếng Anh, cho nên Sở Hoàng mới đem y và Kỳ Hoang liên không thể tưởng được cùng nơi đi.

Bất quá rất rõ ràng, hiện tại Diệp Kỳ cũng không có ý định đối Sở Hoàng công khai thân phận.
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Cho nên, trước trêu chọc tên ngu ngốc này đi.

Cong môi.

Diệp Kỳ cũng không còn nhìn tin vừa rồi y quăng tạo thành ảnh hưởng như thế nào, dù sao
chính là một đám người sẽ vì thế kháp đến kháp đi, y đã thành thói quen.

Vui tươi hớn hở mở Weibo, tiếp tục đánh chữ:

Kỳ Hoang V: trong nháy mắt tâm tình liền trở nên siêu cấp hảo, vì thế quyết định chơi một cái
rút thưởng hoạt động, Weibo được lấy ngẫu nhiên sẽ có thể được Ám Dạ Lễ Mạo đặc biệt vì hắn
viết ca nhé. Ân, bản nhân tự mình biểu diễn. Thời hạn cuối cùng là khuya hôm nay 19:00.

Vì thế Weibo người nào đó lại bị luân bạo.

Diệp Kỳ đem âm thô thu tốt giao cho kịch tổ, hết nợ một thân khinh a ~

Tâm tình rất tốt người nào đó lên trò chơi, bắt đầu đại sát tứ phương =_=

ChChChChươươươươngngngng ththththứứứứ nnnnăăăămmmm

Kỳ thật lần này rút thưởng liền là một chuyện sau tấm màn đen, bất quá là Diệp Kỳ nương rút
thưởng này, tống xuất love song thôi.

Không biết tên kia thu được tin tức này sẽ vui thành cái dạng gì.

Đối với Weibo ảnh chân dung của Sở Hoàng nhìn hồi lâu, ở chú ý cùng lặng lẽ chú ý này hai
cái nút xoắn xuýt nửa ngày, cuối cùng Diệp Kỳ vẫn là điểm lặng lẽ chú ý.

Lặng lẽ chú ý này công năng thật đúng là manh vật =V=

Cái kia rút thưởng Sở Hoàng xác định vững chắc thấy được, đánh máu gà dường như phát lúc
sau cũng tiếp tục không một tiếng động.

Diệp Kỳ biên tập tốt lắm trúng thưởng, bỏ Weibo Sở đại gia bổn mạng là Kỳ Hoang V, liền đợi
đến giờ liền phát đi ra ngoài.

Sở Hoàng phát điều rút thưởng này sau liền mở Kugou (phần mềm nghe nhạc ý, hỏi anh Gô đi),
để một ca khúc mà Kỳ Hoang đại thần hát, bất quá càng nghe Sở Hoàng đã cảm thấy thanh âm này
càng quen tai, giống như ở nơi nào nghe qua. . .

Kỳ thật hắn đối vận khí của mình cũng biết, mua xổ số nhiều năm như vậy lớn nhất nhất chính
là trúng 50 đồng tiền, càng khỏi nói ở Weibo trúng thưởng.

Cho nên khi hắn chứng kiến Weibo của mình đính trên Weibo trúng thưởng của Kỳ Hoang đại
thần, ước chừng sửng sốt mười phút mới hồi phục lại tinh thần.

Này này này, vứt sang một bên trúng thưởng không nói chuyện, emo ôm ôm hôn hôn này, là
Kỳ Hoang đại thần ở trêu chọc hắn sao? ! ! !

QAQ Sở Hoàng đột nhiên cảm giác được chính mình hạnh phúc được cần hoa mắt ngất đi thôi.
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Kỳ Hoang V: chúc mừng vị này trúng thưởng thân thân @ Sở đại gia bổn mạng là Kỳ Hoang
V cao hứng không, đừng kích động, \(￣︶￣*\)) ôm ôm ~ ca khúc hoàn thành sau ta sẽ phát tặng

cho ngươi, nhớ rõ đem hòm thư gửi riêng cho ta nhé.﹁ 3﹁❀ vội tới gia hun cái.

Sở Hoàng bị khiếp sợ được hồn quy thiên ngoại. Đây là tri tính lãnh khốc Kỳ đại thần sao! ! !
Nhất định là ta mở ra phương thức không đúng.

Vì thế Sở Hoàng quyết đoán click vào cái dấu x hồng hồng xinh xinh góc trên trang web, sau
đó một lần nữa mở ra.

Kỳ Hoang V: chúc mừng vị này trúng thưởng thân thân @ Sở đại gia bổn mạng là Kỳ Hoang
V cao hứng không, đừng kích động, \(￣︶￣*\)) ôm ôm ~ ca khúc hoàn thành sau ta sẽ phát tặng

cho ngươi, nhớ rõ đem hòm thư gửi riêng cho ta nhé.﹁ 3﹁❀ vội tới gia hun cái.

QAQ đây là thật a a a a a a a! ! ! ! !

Sở Hoàng kích động từ trên giường bật lên, lúc rơi xuống còn cẩn thận áp đến di động để ở
một bên, đau hắn nhe răng nhếch miệng.

Lúc hồi phục Sở Hoàng đánh chữ tay vẫn là run rẩy lên, kích động được nói năng lộn xộn cũng
là ở trong dự liệu a. . .

QAQ hắn nháy mắt cảm thấy được hắn viên mãn.

Vì thế tâm tình rất tốt người nào đó lên trò chơi, bắt đầu đại sát tứ phương =_=

Cuối tuần thời gian Ám Dạ Lễ Mạo đem từ khúc demo cho Diệp Kỳ, Diệp Kỳ nhìn cảm thấy
được thật là vừa lòng, rất nhanh cũng đã nắm giữ âm luật cơ bản.

Ca từ đại khái viết chính là loại tình cảm thầm mến đối người nào đó, sẽ bởi vì đối phương
nhất cử nhất động nhất tần nhất tiếu mà ảnh hưởng tâm tình của mình, cuối cùng rốt cục rốt cuộc đè
nén không được tình cảm của mình mà thổ lộ, hi vọng đối phương có thể nhận.

Diệp Kỳ ghi âm rất nhiều bản, sau đó tuyển một cái chính mình rất vừa ý, nhạc đệm cùng âm
thô nén lại với nhau ném cho một đại thần hậu kỳ rất có danh trên mạng.

Kỳ Hoang đại thần nha, nhận được bằng hữu tự nhiên phần lớn cũng là đại thần. Tác phẩm
nhất định là chất lượng cao ISO 2012 nha ~

ChChChChươươươươngngngng ththththứứứứ ssssááááuuuu

Diệp Kỳ ở vài ngày trước sinh nhật Sở Hoàng cùng hắn nói xin lỗi, Sở Hoàng cũng có chút
ngượng ngùng, tóm lại cuối cùng quan hệ của hai người coi như là khôi phục tới phía trước quan hệ
đi.

Chính là không biết vì cái gì, Sở Hoàng cảm thấy được ánh mắt Diệp Kỳ nhìn mình vẫn có
chút là lạ. Giống như là. . . Đang nhìn vợ? !
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Diệp Kỳ đăng ký cái tiểu hào bỏ thêm Sở Hoàng, sau đó dư hơi lấy thân phận đại thần trêu
chọc hắn.

Từ Diệp Kỳ biết Sở Hoàng thích một người nam nhân khác chính là y lúc sau, y giống như
càng ngày càng tệ. . . A không, là tà ác. . .

Kỳ Hoang: Tiểu Sở nhi﹁ 3﹁ ❀

Sở đại gia đánh máu gà: đại thần. . . QAQ

Sở Hoàng máu gà nha, ngón tay chiến chiến nguy nguy gõ chữ: ngài đây là đang trêu
chọc ta sao〒_〒

Kỳ Hoang: a nha, bị nhìn đi ra ~[ thẹn thùng ]

Sở đại gia đánh máu gà: . . .

Này ni mã thật là cái kia cao quý lãnh diễm cự nhân ngàn dặm Kỳ đại thần sao? Ngọa Tào,
nhất định là hắn mở web không đúng cách! ! !

Kỳ thật Sở Hoàng cũng rất rối rắm, bởi vì khi hắn muốn cùng Kỳ Hoang thổ lộ thời gian, trong
óc liền bay ra khuôn mặt Diệp Kỳ.

Vấn đề này luôn luôn khiến Sở Hoàng tự hỏi đã lâu, hắn đi thỉnh giáo Nhị Tiểu chuyên gia
cảm tình này, nhưng là có vẻ như cho ra kết luận, có điểm. . . Cái gì kia?

Nhị Tiểu nói: kỳ thật cậu thích là đồng đảng của cậu, hảo hảo ngẫm lại đi, đừng bỏ lỡ.

Giống như, Nhị Tiểu nói cũng có lý. . . Tỷ như cảm giác hoảng hốt ngày đó cùng Diệp Kỳ cãi
nhau. . .

Chẳng lẽ, mình thích thật là Diệp Kỳ sao? Chính là mình đối Kỳ Hoang đại thần cảm giác lại
là giải thích thế nào đâu. . .

Sở Hoàng đưa tay gãi gãi đầu, nhưng là trừ bỏ kiểu tóc biến thành tổ chim ra, không có kết
luận nào khác.

A! Hảo rối rắm a!

Mà □□ bên này Kỳ Hoang đại thần nửa ngày chưa có trở về, hẳn là có việc gì. Sở Hoàng đơn
giản đánh cái bắt chuyện đã xuống tuyến. Ngày mai A Kỳ nói muốn dẫn mình đi chơi, hôm nay đi
mua mấy bộ y phục đi.

Kỳ thật, chân tướng mà Sở Hoàng muốn đi mua quần áo là, y phục của hắn đều thành áo ngủ,
mặt nhăn không thể nhìn. . .

Thật không hổ là trạch nam. . .

Sở Hoàng ngồi ở trên xe bus một bên dùng di động lên Weibo một bên nghe nhạc, bộ dạng im
lặng nhưng thật ra hấp dẫn không ít ánh mắt em gái.



12

Kỳ thật Sở Hoàng bộ dạng không phải loại thực dương cương, mà là có chút khuynh hướng
tuấn mỹ, hơn nữa mái tóc lưu dài cả một kỳ nghỉ hè cùng làn da trắng nõn, bị nhầm là nữ cũng
không ít.

Nhớ rõ lúc mới bắt đầu cũng là bởi vì A Kỳ đem mình trở thành nữ sinh, tức giận đến hắn và
Diệp Kỳ đánh một trận, bất quá cuối cùng hai người thật thành bạn bè của nhau, không thể không
nói đây cũng là duyên phận đi.

Tại sao lại nghĩ đến A Kỳ. . .

Sở Hoàng có chút chán nản xoa xoa đầu, chẳng lẽ mình thật sự thích A Kỳ sao.

Nhàm chán mở Weibo Map, lại ngoài ý muốn phát hiện mình vừa mới cùng đại thần gặp
thoáng qua! ! !

Sở Hoàng nhất thời trừng lớn mắt, quay đầu nhìn một quán ghi âm và ghi hình ngoài cửa sổ,
không tìm được thân ảnh ứng với hình tượng đại thần trong đầu mình, lại không cẩn thận miết tới
một thân ảnh nhìn qua thực quen thuộc.

Kỳ thật. . . Sở Hoàng cũng không biết trong đầu hắn hình tượng đại thần hẳn là dạng gì. . .

Cao quý lãnh diễm?〒_〒

Kỳ thật thân ảnh kia chính là Diệp Kỳ, y chuẩn bị đem bài mình hát cho Sở Hoàng cop ra CD,
lại còn vì này mà đặc biệt bắt một họa thủ đại thần vẽ hình cho y.

Theo quán ghi âm và ghi hình đi ra, trong tay là đĩa CD đóng gói tinh mỹ, bên trong chính là lẽ
vật chính mình tỉ mỉ chuẩn bị, tin tưởng khi Tiểu Sở nhi thu được nhất định sẽ thích.

Tiểu Sở nhi ~ Tiểu Sở nhi ~

Diệp Kỳ phát hiện mình càng ngày càng thích gọi hắn như vậy.

Này ni mã thật là cái kia cao quý lãnh diễm cự nhân ngàn dậm kỳ đại thần sao? Ngọa Tào, nhất
định là ngươi viết không đúng cách! ! !

ChChChChươươươươngngngng ththththứứứứ bbbbảảảảyyyy

Ngày Sở Hoàng cùng Diệp Kỳ hẹn hò thời tiết tốt lắm, ân, hẳn là xem như hẹn hò. Tuy rằng
trời nắng nhưng là không tính quá nóng, thường xuyên còn có gió nhẹ lướt qua mang đi trong không
khí khô nóng.

Hai nam nhân thân cao cùng vượt qua 175 đứng ở trong một đống tiểu bằng hữu cùng tình lữ
trong công viên trò chơi đặc biệt thấy được, giống như là hạc đứng đàn gì ngươi biết đó. . .

Diệp Kỳ hôm nay cũng là đặc biệt chải chuốt một chút, ở nhà dùng máy sấy thổi tóc nửa ngày
mới làm ra kiểu tóc anh tuấn như vậy. Một thân màu đen bó sát người áo sơmi mở đến cái cúc thứ
ba, lộ ra xương quai xanh cùng lồng ngực tiểu mạch sắc, nửa người dưới là tu thân màu đen quần
dài, này một thân cách ăn mặc đem Diệp Kỳ dáng người thực hoàn mỹ phụ trợ ra.
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Sở Hoàng đè mũ lưỡi trai trên đầu, nhỏ vụn tóc đen hiền thục theo gió phiêu khởi một ít. Liếc
mắt một cái Diệp Kỳ bên người, Sở Hoàng nhìn nhìn lại trên người mình, trong lòng phun tào: có
cần phải như vậy chính thức sao, bất quá hắn dáng người thật đúng là hảo u. . .

Đưa tay kéo kéo góc áo Diệp Kỳ, Sở Hoàng quay đầu nhìn y, vẻ mặt thành thật: "Mấy nhân
viên kia sẽ cho chúng ta đi lên sao? Hai cái ba năm đại lão gia."

Dài nhỏ đẹp lông mi còn nhíu, tựa hồ thật sự đang lo lắng vấn đề này.

Diệp Kỳ bật cười, đưa tay cách mũ gõ đầu của hắn: "Ngươi cho là liền ngươi này tiểu thân thể
xem như cái ba năm đại lão gia?" Nói xong, còn đưa tay vỗ vỗ mông Sở Hoàng.

Kỳ đại thần thuận tay sỗ sàng công lực thật không phải chuyện!

Sở Hoàng khó chịu nhảy đến một bên, nhìn y: "Không cần động tay động chân."

Diệp Kỳ sửng sốt, thật cũng không nói gì, mà là kéo hắn đi mua vé.

Quả nhiên là ở mơ hồ hiểu được chính mình cảm tình sau, sẽ có khó chịu sao?

Sở Hoàng cúi đầu, khóe miệng giấu dưới bóng vành mũ hơi hơi gợi lên, thật không có tiếp tục
kháng cự người nào đó lôi kéo chính mình. ( chẳng lẽ ngươi trước kia kháng cự qua sao? ? ? ? )

Theo sau hai người ngồi trên nghe nói là trên thế giới độ cung lớn nhất tối mạo hiểm Yun-
night Speed. Sở Hoàng có chút khẩn trương nắm chặc hộ can phía trước, cảm giác trong lòng bàn
tay dính nhớp, ra một tầng hơi mỏng mồ hôi.

Diệp Kỳ ngồi ở bên cạnh hắn, đưa tay đem tay hắn nắm ở trong tay mình, tay kia thì sờ đầu:
"Ngoan, không phải sợ."

Nhiều năm như vậy, Tiểu Sở nhi thói quen khi căng thẳng sợ hãi liền cắn môi thật sự là một
chút cũng không sửa. Thật đáng yêu >w<.

Sở Hoàng gật đầu, theo toa hành khách chậm rãi di động về phía trước chậm rãi bay lên, vẫn là
nhịn không được nắm chặt tay Diệp Kỳ. Diệp Kỳ tay rất rộng dày, so với tay Sở Hoàng mà nói,
hoàn toàn có thể đem bàn tay của hắn hoàn toàn bao vây.

Toa hành khách từ từ đi lên tới điểm cao nhất, bất chợt dừng lại, liền như là mất đi sức kéo
thẳng tắp theo đường ray lao xuống, cảm giác mất trọng lượng nháy mắt đánh úp lại, sau đó đoàn
tàu vọt một cái vòng lớn, Diệp Kỳ cùng Sở Hoàng cũng cùng nhau ở trên trời xoay tròn cái 3600
một lần. Từ đầu đến cuối, gào rú như giết heo luôn luôn thổi quét lên chỉnh đoàn tàu.

Sở Hoàng cũng không biết mình ở trên trời vòng vài vòng, dù sao mất trọng lượng cùng đầu
sung huyết cảm giác nhưng thật ra thường thường đến, càng về sau hẳn là đã thành thói quen.

Diệp Kỳ cùng Sở Hoàng tất nhiên là không có bình tĩnh như vậy, dù sao người ta giết heo bọn
hắn giết người, luôn luôn gào rú gào rú, đến cuối cùng khi bình tĩnh lại, giọng cũng kêu ách.

Lúc xuống xe Sở Hoàng chân đều mềm nhũn, thiếu chút nữa liền trực tiếp quỳ xuống đất, hoàn
hảo Diệp Kỳ đưa tay kéo hắn một phen.
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Sở Hoàng tay phải cùng Diệp Kỳ tay trái, bởi vì vừa rồi bay trên trời rất high, cho nên nắm đến
độ là khớp xương trở nên trắng, thiếu chút nữa không có tri giác.

Diệp Kỳ giúp đỡ Sở Hoàng ngồi trên ghế dài dưới bóng cây, tay kia thì cầm Mao gia gia cho
hắn quạt gió.

Sở Hoàng khóe miệng vừa kéo, đem màu hồng Mao gia gia theo Diệp Kỳ trong tay túm lấy,
hướng chính mình trong túi quần nhét, sau đó bắt đầu phun tào Diệp Kỳ: "Hỗn đản, là muốn nói với
ta nhà ngươi rất có tiền sao dùng một trăm đồng tiền đến quạt gió! Cũng không sợ bị người khác
chụp đến phát Weibo."

Diệp Kỳ cười, ngồi ở Sở Hoàng bên người, học bộ dạng hắn lúc trước vẻ mặt thành thật: "Tiểu
Sở nhi, điểm tựa sai lầm rồi. Nếu như bị phát ở Weibo, nội dung khẳng định cũng là ‘Một đôi tình
nhân đồng tính phơi giàu trong công viên, một trăm đồng tiền làm quạt’."

Sở Hoàng mặt đỏ lên, đẩy y một chút: "Đi." Cũng không dám cùng Diệp Kỳ ánh mắt chống lại
nữa.

Cuối cùng ánh mắt Sở Hoàng dừng ở quầy kem cách đó không xa, liếc Diệp Kỳ một cái, theo
trong túi quần chậm rì rì lấy ra vừa rồi đoạt tới được phấn hồng Mao gia gia, một bộ tài đại khí thô:
"Đi, mua hai cái kem lại đây."

Diệp Kỳ đưa tay tiếp nhận tiền, thuận tay nhéo Sở Hoàng mặt: "Tiểu địa chủ, chờ."

Sở Hoàng còn chưa kịp đưa tay đánh y, y đã chạy xa cả mét.

Quầy kem người cũng không ít, Diệp Kỳ còn phải cần một khoảng thời gian mới có thể trở về.
Sở Hoàng cảm thấy có chút nhàm chán, lấy điện thoại cầm tay ra bắt đầu lên Weibo.

Không cẩn thận mở Weibo Map, Sở Hoàng máu gà.

A a a a a a a, đại thần cách hắn ngay gần 100m! ! ! !

Vì thế mỗ chỉ superfan kích động chung quanh nhìn xung quanh, vừa lúc lúc này di động hơi
hơi chấn một chút, nêu lên có người cập nhật Weibo.

Sở Hoàng chung quanh nhìn, người lớn lên như khuông như dạng giống đại thần như vậy, chỉ
có mấy người, chỉ có một em gái đang xoát Weibo, a, Diệp Kỳ đang ở ngoạn di động.

Vì thế đành phải có chút chán nản cúi đầu nhìn xem mới vừa update Weibo.

Kỳ Hoang V: nột ~ hôm nay khí trời tốt, đang cho người iu mua kem nhé ~ các ngươi đoán ta
là mua hai loại khẩu vị nào?

Sở Hoàng kích động tột đỉnh, vừa lúc Diệp Kỳ cầm hai cái kem trở lại, Sở Hoàng các loại kích
động bật qua: "Diệp Kỳ Diệp Kỳ ngươi biết không! Vừa rồi đại thần ngay tại 100m quanh tớ, còn
phát Weibo nói đang cho người yêu mua. . . kem. . ."

Sở Hoàng vẻ mặt dại ra nhìn trước mắt mặt mỉm cười, cầm hai cái kem, đang ở nhìn mình,
Diệp Kỳ, ngây ngẩn cả người. . .
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100m. . . Cho người yêu. . . Mua. . . Kem! ! ! !

"A a a a a Tử Diệp Kỳ làm sao ngươi không còn sớm nói cho ta biết! ! ! Sớm nói cho ta biết ta
cũng không cần ở giữa ngươi cùng đại thần rối rắm lâu như vậy! ! ! Hỗn đản ——!"

VVVVìììì ththththếếếế nnnnơơơơiiii nnnnààààyyyy llllàààà phiphiphiphiêêêênnnn ngongongongoạạạại?i?i?i? =w==w==w==w=

Bao nhiêu năm lúc sau. . . [ kỳ thật cũng nửa năm sau ]

CV giới mỗ sao mới nổi ở tử hồng đại thần Kỳ Hoang suất lĩnh cường thế dâng lên, bằng vào
này ngốc manh tính cách cùng với cùng đại thần ở giữa các loại JQ đã muốn từ tiểu trong suốt nhất
chỉ biến thành nửa hồng không tím nhị đại thần =0=

Đến nỗi cái gì JQ, cụ thể sự kiện nhiều lắm, vì thế liền liệt kê một phần được rồi.

Vì sao phải gọi hắn nhị đại thần, ta cũng không biết. Đại khái là bởi vì hắn thực nhị đi. . . OJZ

Sự kiện một:

Diệp Kỳ cùng Sở Hoàng hôm nay đi ra ngoài hẹn hò, tên gọi hay viết kỷ niệm quen nhau XX
ngày. Vì thế hai cái ba năm đại lão gia lại xuất hiện ở công viên trò chơi ( di, ta vì sao nói lại. . .)

Vừa khéo hôm nay mỗ bậc tiểu học tổ chức chơi xuân, hai người bọn họ thân cao cùng vượt
qua 175 này đứng ở giữa một đống chia đều thân cao không hơn 155 tiểu bồn hữu, tỏ vẻ áp lực quá
nhiều.

Những trò kích thích, ví dụ Yun-night Speed, tàu bay lướt sóng vân vân, chỉ thấy tiếng hô
hùng hậu của hai đại lão gia hỗn loạn ở giữa một đống tiếng kêu mềm mại thúy nộn của các tiểu bồn
hữu vô cùng. . . Dễ nghe.

Lúc sau Sở Hoàng ở Weibo biểu thị, hắn không bao giờ cùng với Diệp Kỳ đến công viên trò
chơi nữa.

Sự kiện hai: (đoạn dưới ko hiểu lắm ?_?)

Kỳ đại Fan’s group làm cái ca hội chúc mừng sinh nhật 22 tuổi cho y, dùng cái này chúc mừng
hắn bôn tam khoái hoạt. Diệp Kỳ nhìn tên kênh ca hội hung hăng phun tào: bôn tam ngươi muội a
lão tử mới 22! ! !

Sở Hoàng an vị ở bên cạnh y, nhìn cái tên hội ca tỏ vẻ chính mình nín cười đến sắp nội thương.

Kỳ đại tỉnh tuổi sinh nhật vui vẻ. Chúc đại nhân càng ngày càng tỉnh.

Diệp Kỳ tỏ vẻ một chút nhìn không hiểu tỉnh là có ý gì, Sở Hoàng "Hảo tâm" giải thích: "Tỉnh
(井) chính là hai cái nhị, chúc ngài càng ngày càng nhị. Ân, hơn nữa vẫn là cái loại này dù sao đều
là nhị nhị."

Đến phiên Diệp Kỳ hát Sở Hoàng giãy dụa ngồi vào trên đùi y: "Ta tới hát ta tới hát!"

Bởi vì lúc ấy đại thần mở ra mic tự do, vì thế công bình bị xoát phát nổ.
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Ta kháo, thanh âm này là nhị đại thần?

Đại thần cùng nhị đại thần ở dùng một cái mic đi? ! ! Cầu mic hôn! ! !

Nhị đại thần =3333333=

. . .

Trên màn hình xoát nhanh, có người chính mình phát ra đi nội dung có thể chính mình còn
không có nhớ kỹ đã bị đội lên lên chín tầng mây.

Diệp Kỳ sủng nịch gật đầu, liền lên ôm Sở Hoàng tư thế điểm mở nhạc đệm: "Ngươi hát thủ
nào?"

Sở Hoàng: "Ân, hát vị ngọt đi."

Như ý, Uông Tô Lang《 Vị ngọt》nhạc đệm vang lên.

Kỳ thật bài hát này hát đi ra khi ca từ là bị Sở Hoàng thoáng cải biên qua, vì thế ca từ như sau:

.(chém ~ )

Ghi một bản tình ca

Chờ em theo trước cửa nhà trải qua

Đưa tới tay em sinh nhật hạnh phúc

Như Coca mùa hạ

Như Cacao mùa đông

Em đối thời gian đối với người

Đã muốn ước hẹn qua

Cùng nhau qua cuối tuần

Cảm xúc nho nhỏ của em với tôi mà nói

Tôi cũng không biết làm sao

Miệng vết thương vẫn chưa khép lại

Em cứ vậy xông vào trái tim tôi

Là em cho tôi nhìn sa mạc nở hoa

Là em để tôi nghĩ mỗi ngày viết cho em một khúc tình ca
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Bằng điệp khúc lãng mạn nhất

Em cũng nhẹ nhàng phụ họa

Ánh mắt kiên định với lựa chọn của chúng mình

Là em cho thế giới của tôi biến thành màu hồng từ lúc đó

Là em cho cuộc sống của tôi chỉ muốn phối hợp với em

Yêu là cần chuyên tâm gây dựng

Tôi là Michel Angelo

Dùng trái tim khắc ra phong cách hạnh phúc

Dùng thời gian tưởng niệm vị ngọt của tình yêu

Tâm nguyện này sẽ không thay đổi vị ngọt của tình yêu

Sở Hoàng dùng thanh âm hơi nghịch ngợm vui tươi hát lên, Diệp Kỳ liền ở một bên dùng
thanh âm sủng nịch trầm thấp chậm rãi xướng âm. Trong lúc đó công bình xoát luôn luôn không
ngừng lên.

Hai người lần đầu tiên hợp xướng, không nghĩ tới như vậy thành công.

Đã muốn ước hẹn qua

Cùng nhau qua cuối tuần

Cảm xúc nho nhỏ của em với tôi mà nói

Tôi cũng không biết làm sao

Miệng vết thương vẫn chưa khép lại

Em cứ vậy xông vào trái tim tôi

Là em cho tôi nhìn sa mạc nở hoa

Là em để tôi nghĩ mỗi ngày viết cho em một khúc tình ca

Bằng điệp khúc lãng mạn nhất

Em cũng nhẹ nhàng phụ họa

Ánh mắt kiên định với lựa chọn của chúng mình

Là em cho thế giới của tôi biến thành màu hồng từ lúc đó

Là em cho cuộc sống của tôi chỉ muốn phối hợp với em
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Yêu là cần chuyên tâm gây dựng

Tôi là Michel Angelo

Dùng trái tim khắc ra phong cách hạnh phúc

Là em cho tôi nhìn sa mạc nở hoa

Là em để tôi nghĩ mỗi ngày viết cho em một khúc tình ca

Bằng điệp khúc lãng mạn nhất

Em cũng nhẹ nhàng phụ họa

Ánh mắt kiên định với lựa chọn của chúng mình

Là em cho thế giới của tôi biến thành màu hồng từ lúc đó

Là em cho cuộc sống của tôi chỉ muốn phối hợp với em

Yêu là cần chuyên tâm gây dựng

Tôi là Michel Angelo

Dùng trái tim khắc ra phong cách hạnh phúc

Dùng trái tim khắc ra phong cách hạnh phúc

Cuối cùng một câu là hai người cùng nhau hát, bởi vì Diệp Kỳ đối bài hát này không phải rất
quen thuộc cho nên hát chạy, Sở Hoàng cũng cùng theo một lúc chạy.

Vì thế Microphone truyền đến một tiếng hờn dỗi: "Ngươi đem ta mang chạy! ! ! ! !"

End


