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Thầm mến thụ, lưỡng tình tương duyệt, HE

Ta gọi là Hạ Suất, chúc hạ hạ, bất suất suất. Xem, nhiều tục.

Cho nên chú định rồi chỉ có thể làm phối hợp diễn.

Không giống hắn, lớn lên như đi ra từ cổ họa, ngay cả tên đều khí phái, kêu Trác Tuyệt, Chu
Trác Tuyệt.

Này không bày rõ ra diễn viên một quả sao?

Mẹ của ta đều nói qua, đem mười ta cùng một vòng Trác Tuyệt ném đến trong đám người,
liếc mắt một cái có thể tìm ra, vẫn là người họ Chu.

Ta nhìn mẹ của ta chỉ hướng trong bụng nuốt nước miếng, ngươi nói các ngươi gien không
tốt, điều này có thể oán ta?

Cho nên khi người ta Chu Trác Tuyệt thi cái T thị trọng điểm đại học cũng chưa có người
giật mình, nhưng thật ra ta, thế nhưng để mọi người mở rộng tầm mắt đỗ vào một cái trường tam
lưu nhị bản ở T thị.

Tiểu tử Chu Hiên kia gào khóc nói đây là sức mạnh của tình yêu.

Trên thế giới này biết ta thích Chu Trác Tuyệt chính là anh họ hắn, trừ bỏ bản thân Chu Trác
Tuyệt, cũng chỉ có gã.

Đừng nhìn tiểu tử này lớn lên nhân mô cẩu dạng thực ngăn nắp, nhưng trình độ gã không tiền
đồ không thua gì ta, cái vị gã thích kia, đại khái cũng không biết trên thế giới có đồng tính mến
chuyện này.

Ta khi thấy gã vì tình khổ sở cảm thấy được trong lòng có điểm thăng bằng, ít nhất chúng ta
đàn phối hợp diễn này cũng có người lớn lên như sao kim, phải không.

May mắn chúng ta đều ở T thị học đại học, hai nhà cộng đồng thân thích bằng hữu một đội
lớn, Chu Trác Tuyệt không thể không cùng ta tới tới lui lui cùng đi.
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Lần đầu tiên lên xe lửa Chu Hiên đã ở trong đội ngũ tiễn chúng ta, đắp bả vai ta hướng ta tề
mi lộng nhãn, "Tuy rằng ngươi đời này là không có hi vọng gì, bất quá thật là có thể ở trên đường
ăn chút nộn đậu hủ a..."

Ta trộm nhìn Chu Trác Tuyệt liếc mắt một cái, thấy hắn đang cau chặt mày nhìn chằm chằm
ta. Vội vàng thu hồi tầm mắt, nộn đậu hủ? Hay là thôi đi, ta sợ mẻ hết răng...

Dọc theo đường đi ta ngồi nghiêm chỉnh tại chỗ, chỉ sợ không cẩn thận là đụng đến hắn, đối
diện một đôi vợ chồng già còn khen ta ngồi có tướng, có khí chất.

Bất quá sau lại, ta dĩ nhiên là ngủ quên trên vai hắn, lúc tỉnh dậy thấy đôi vợ chồng già đang
nhìn ta cười, nói ta ngủ còn nghiến răng, thật đáng yêu. Ta nhìn dấu vết ướt ướt trên vai Chu Trác
Tuyệt, nhất thời cảm thấy được trên đỉnh đầu một đàn quạ bay qua... Quạ ...

Ở T thị, thường thường trộm chạy tới trường hắn nhìn hắn, tuy rằng đều ở một thành thị,
nhưng là có hơn một giờ đường xe, giữa đường còn muốn chuyển một đường xe, lần đầu tiên đi
trường hắn, thế nhưng lạc đường, bạch đi một đống bước chân, đợi cho khi đến trường của hắn, trời
mau đen, trường học lớn như vậy, cũng không tìm được người, chỉ có thể mặt xám mày tro trở về.

Sau liền thông minh hơn, đến đó, trước tiên đem bản đồ trường học tỉ mỉ nhìn một lần, đặc
biệt lượn lờ trước mặt vài tòa nhà mà khoa hắn đang học, ngẫu nhiên, thật đúng là có thể xa xa thấy
vài lần.

Đương nhiên cũng không phải không bị phát hiện qua, tối đen đủi hay là lần có một nữ sinh
ở trên mặt hắn hôn cái "Bẹp" một cái, trong lòng ta hoảng hốt, thế nhưng bước hụt một cái, từ thang
lầu lăn xuống.

Hắn còn hướng ta rống lớn một chút, dù sao ở thời gian ngọt ngào bị người cắt đứt như vậy
thật sự thực buồn bực.

Bất quá nữ sinh kia còn thật xinh đẹp.

Từ đó về sau ta rốt cuộc không đi trộm xem hắn, bị bắt nhiều lần lắm, mình cũng cảm thấy
được ngượng ngùng, huống chi hắn còn rõ ràng nói với ta, sau này không cho phép tiếp tục trộm đi
chỗ đó tìm hắn.

Ta biết miệng ta nói chỉ là muốn đi trường học của bọn họ nhìn xem, cũng không có người
tin tưởng.

Chẳng qua thời gian không thấy hắn, trong lòng thật sự cảm thấy được yếu ớt, phối hợp diễn
liền điểm ấy không tốt, coi như ngươi đối người nọ đào tâm đào phế thích, so với phối diễn của hắn,
ngươi vẫn là mờ nhạt.

Bất quá sau, hắn nhưng thật ra tới tìm ta, trong nhà cho chúng ta gửi gì đó, cái kia đến, đại
khái là không nhớ rõ số điện thoại di động của ta đi, đành phải đem tới cho ta.

Lúc ấy chúng ta ký túc xá Lý Đông đang cùng ta chơi đùa, đại mùa đông đem ta áp ở trên
giường, khóa ngồi trên người ta, đang cởi quần áo của ta.

Sau đó hắn đẩy cửa vào, còn hung tợn trừng mắt ta.
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Khi đó ta đột nhiên ý thức được tư thế của chúng ta có điểm tối, người khác nhưng thật ra
không có gì, nhưng là Chu Trác Tuyệt, hắn biết ta là GAY a.

Lại bị hắn chứng kiến cái dạng này, thật sự là mất mặt.

Lần đó hắn đem bao ném cho ta liền đi, ta nghĩ nghĩ, vẫn là không đuổi theo đi, như vậy chỉ
biết bị chán ghét càng thêm lợi hại đi.

Nói không chừng không xuất hiện ở trước mắt hắn, là hắn có thể ít chán ghét ta một chút,
mắt không thấy, tâm không phiền.

Lúc trở về nghỉ đông, ta hạ tốt vài ngày quyết tâm mới dám gọi điện thoại cho hắn, lấy tính
tình của hắn, nhất định là sẽ không trước gọi cho ta a.

Gọi hai lần, cũng chưa người đón, lần thứ ba liền bị hung hăng trực tiếp cúp.

Lần đó về nhà, mới biết được hắn đã muốn trở về hai ba ngày.

Cũng ở kỳ nghỉ đông đó, Lưu Vi nghe lệnh lập gia đình, có đôi khi cảm thấy được thế giới
này kỳ thật thực tàn nhẫn, cho chúng ta yêu một số người, rồi lại vĩnh viễn không cho chúng ta có
quyền lợi nói ra.

Khi nháo động phòng, thanh âm Chu Hiên cười lớn nhất, chỉ là ta ở ngoài cửa nhìn thấy, gã
chảy nước mắt.

Lần đó, ta bồi gã một buổi tối, vỏ lon bia chất thành đống, Chu Hiên vẫn chỉ là cười, cuối
cùng cười cười, sẽ đem mặt chôn ở trên đùi, mãi cho đến cuối cùng, ta cũng không còn nghe được
gã khóc.

Khi đó, ta thực bội phục gã.

Từ đó về sau, thật sự không cùng Chu Trác Tuyệt xuất hiện, lúc ở nhà, ngẫu nhiên còn có thể
gặp mặt một lần, tới trường học, cũng chỉ có thể ở trong lòng trộm nhớ.

Chu Hiên nói đôi ta chính là tổ hai người bị coi thường, ta nghĩ nghĩ, thật đúng là cảm thấy
đĩnh chuẩn xác.

Cách hắn xa như vậy, thế nhưng cũng có thể bình yên vô sự vượt qua hai năm.

Tốt nghiệp lúc sau, hắn vào T thị nhất cái gì đại công ty tìm công tác, ta thì trở về tiểu thị
trấn kia, ta tìm không thấy lý do tiếp tục ở lại nơi đó.

Tìm cái dạy học công tác, nhưng là suy nghĩ lại suy nghĩ, vẫn là không đi, đi làm lái xe cho
cha của hắn. Ít nhất có thể biết nhiều hơn một chút tình hình gần đây của hắn đi.

Ngẫm lại chính mình thật đúng là không tiền đồ tới cực điểm.

Sau đó chợt nghe cha mẹ của hắn nói, đợi cho cuối năm, hắn liền đính hôn.

Đính hôn đính hôn đính hôn...
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Đã muốn đầu tháng chạp rồi sao.

Buổi tối đó ta uống thực say.

Ta ở trong đầu đem những năm này nhớ lại một lần, phát hiện, ta nhớ về hắn, thế nhưng
nhiều như vậy.

Tiểu học thời gian, lúc hắn kéo cờ, ta sẽ đứng ở trong đội ngũ, nhìn hắn chăm chú; trung học,
toàn bộ trận đấu hắn thi đều không bỏ qua, cứ việc chỉ có thể nhìn những nữ sinh kia cầm nước
cùng khăn mặt đưa tới; lễ tình nhân, trộm đem Chocolate mình mua xen lẫn trong một đống quà hắn
thu kia, cuối cùng lại thấy bảo mẫu nhà hắn có tư có vị ăn; thừa dịp hắn ngủ, trộm hôn hắn, lại mất
mặt bị hắn bắt đến; ở đổi xe thời gian mới phát hiện ví tiền của mình bị người đánh cắp, đi một
quãng đường xa, chạy đến trường hắn, thấy một nữ sinh lớn lên xinh đẹp như vậy hôn mặt của hắn...

Họ Chu kia, hắn muốn đính hôn.

Kia, người mà ta yêu suốt cả cuộc đời.

Ta thừa nhận ta không kiên cường như Chu Hiên, cho nên một đêm kia, ta che mền khóc cái
hôn thiên địa ám.

Bất quá, Chu Hiên thế nhưng cùng Lưu Vi ở cùng một chỗ, Chu Hiên gióng trống khua
chiêng đến cám tạ ta, ta đều không nhớ rõ ta rốt cuộc cùng Lưu Vi nói qua cái gì, ta thậm chí không
nhớ rõ, đêm đó gặp qua Lưu Vi.

Chu Hiên nghe ta nói, cười răng đều nhanh rớt, nói vận khí đến đây, ngăn cũng ngăn không
được.

Cuối cùng đại khái cũng cảm thấy chính mình có điểm không lương tâm, thế nhưng lấy "
Thiên hạ hà xử vô phương thảo" loại này hồ lộng ta.

Bất quá, mặc kệ ta có muốn hay không, lần này, thật sự nên quên.

Cũng không thể làm cho người ta kết hôn còn muốn có một tên GAY nhớ thương hắn đi, kia
nhiều lạc ngạnh người a.

Ngày hắn trở về, ta đang ở xem mắt, trào tiếu chính là, hay là mẹ hắn làm mai, địa điểm là ở
nhà hắn, hắn thình lình xông tới, cả phòng người đang dùng cơm nhìn hắn một bộ phong trần mệt
mỏi.

Nước mắt của ta, lại kém điểm chảy ra. .

Mặc dù biết người nọ, mình là không tư cách tiếp tục thích, cũng im lặng muốn tìm cái phối
hợp diễn ất ghép thành đôi rời đi, nhưng nhìn đến hắn liền như vậy đứng trước mặt mình, nhưng lại
nhìn mình cùng phối hợp diễn ất giống vai hề học bọn hắn làm vai chính, liền nhất thời cảm thấy
được có điểm không thể che thân, trên mặt, cũng xấu hổ có điểm hỏa lạt lạt.

Hắn liền thoải mái hô câu đói, ngồi ở trước bàn bắt đầu ăn.
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Nhìn thấy phối hợp diễn ất đối với hắn ánh mắt si mê, ta biết cái này ta ngay cả nguyện vọng
hèn mọn muốn xứng đôi lui sàn diễn đều đạt không được.

Đây là hai năm qua, cách hắn gần nhất một lần, nhưng vẫn là không dám không kiêng nể gì
nhìn hắn, chỉ có thể nhìn chằm chằm bát đĩa trước mặt mình, nghe mẹ hắn đem hắn đuổi tới phòng
ngủ.

Không có bị giáp mặt từ chối, tình huống coi như là hảo. Buổi chiều nữ nhân kia bỏ đi, mẹ
hắn nói hắn khó được trở về một lần, lưu ta ở nhà hắn ăn cơm chiều.

Tuy rằng thật sự rất muốn mặc kệ chính mình một lần, nhưng nghĩ nghĩ, vẫn là cự tuyệt. Dù
sao cũng đã xa lạ như vậy, tiếp tục giả vờ rất quen thuộc, sẽ chỉ làm chính mình càng mất mặt đi.

Về đến nhà, cơm chiều cũng chưa ăn, liền nói dối mệt mỏi sớm lên giường, lại như thế nào
cũng ngủ không được lên.

Kỳ thật có điểm hối hận, vừa mới vì cái gì, sẽ không xem nhiều hai mắt đâu, hắn đều nhanh
muốn thành của người khác.

Nước mắt lại tự động chảy ra, chẳng lẽ ta thật sự bắt đầu có điểm nữ tính hóa sao, tuyến lệ
đột nhiên biến thành phát đạt.

Cửa phòng ngủ bị mở ra, ta vội vàng dùng mền đem nước mắt lau sạch sẽ, "Mẹ, có việc gì
thế?"

"Hừ..." Hừ lạnh một tiếng, ta lại mạnh cứng đờ, này... Thanh âm này...

"Ngươi không phải là đồng tính luyến sao? Học người xem cái gì mắt?"

Thật là hắn... Ta ngồi xuống, trời đã tối rồi, đèn còn chưa bật, hắn hẳn là nhìn không thấy ta
đang khóc đi, nước mắt của ta càng thêm mãnh liệt, cuối cùng lại khắc chế không được có chút khóc
thút thít.

Mặc dù biết hắn không thích chính mình, nhưng nhìn đến người chính mình yêu như vậy
đứng ở trước mặt, có đôi khi, vẫn là sẽ nghĩ muốn làm nũng, thật sự rất muốn bổ nhào vào trong
ngực của hắn khóc một hồi a, chờ ta kịp phản ứng thời gian, ta cũng đã làm như vậy.

"Khóc cái gì khóc? Nam nữ cũng đều làm cho ngươi câu dẫn, còn mất hứng sao?" Khẩu khí
của hắn như trước hung tợn, nhưng là tay phủ trên lưng ta, là ta lỗi giác đi, ta thế nhưng cảm thấy
được, có chút ôn nhu.

Đèn bàn đầu giường bị hắn bật lên, ta khóc hoa mặt nhất định càng xấu đi, nhưng lại không
muốn tiếp tục giấu, dù sao đã muốn mất mặt qua không chỉ một lần, dù sao, hắn muốn cùng người
khác đính hôn...

Hắn rút khăn tay, đem nước mắt cùng nước mũi trên mặt ta lau đi, thật sâu thở dài, sau đó...

Ta cảm thấy được ta mau hôn mê, trong đầu trống rỗng, chỉ quay về đung đưa một câu, hắn
đang hôn ta ở hôn ta ở hôn ta...
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Chờ hắn buông ra thời gian, ta đều nhanh chết ngạt, chỉ lo mồm to thở, lại không biết nên nói
cái gì, hắn hắn hắn hắn... Thế nhưng lại đang lột đồ của ta.

"Chu Chu Chu Chu..." Ta lắp bắp bảo vệ áo ngủ của ta, "Ngươi... Ngươi làm sao vậy?"

Chẳng lẽ là uống rượu sao? Nhưng là vừa mới hôn môi, không có mùi rượu a... Nghĩ đến vừa
mới, trên mặt lại bắt đầu hỏa lạt lạt thiêu cháy.

"Không như thế nào, muốn thượng ngươi." Hắn đẩy ra hai bên tay của ta, tiếp tục cởi cúc áo
của ta.

"Muốn..." Ta thiếu chút nữa tự cắn đầu lưỡi chính mình

Hắn rõ ràng đem cúc áo ngủ ta toàn bộ kéo đứt, ta nhanh chóng đẩy hắn ra, đem mền khỏa ở
trên người, "Ngươi... Ngươi rốt cuộc làm sao vậy?"

"Như thế nào? Ngươi không phải thích ta sao? Cho ngươi một cơ hội còn không cần a?" Hắn
đã muốn cởi giày, cả người trèo lên trên giường, ta đây là giường một người, lại dựa vào tường, cho
nên chỉ có thể bị hắn đặt ở dưới thân.

Mặt của ta nóng đến có thể trứng tráng, ai có thể nói cho ta biết, đây rốt cuộc là tình huống gì?

"Ngươi... Ngươi đi xuống trước được không?"

Hắn không để ý tới ta, ngược lại hung hăng cắn cổ ta một ngụm, "Ngươi thật rất có thể chống
đỡ a, ta không để ý tới ngươi, ngươi lại dám hai năm cũng không theo ta giải thích?"

"Giải... Giải thích cái gì?" Ta đau cả người khẽ run rẩy.

Ánh mắt của hắn cũng ngoan lên, "Cùng nam nhân khác đều cút trên một cái giường, còn
không giải thích? Hiện tại lợi hại hơn, đều chuẩn bị kết hôn?"

"A?" Ta càng mê mang, lời của hắn, ta như thế nào càng nghe càng không thích hợp...

"A cái gì a? Ta oan uổng ngươi?"

"Ngươi... Ngươi... Ta thích ngươi..." Cuối cùng, vẫn là không tiền đồ chỉ nghẹn ra một câu
này.

Ánh mắt của hắn nhất thời biến thành dịu dàng, lại thở dài, để ở trán của ta, "Chỉ là thích
sao?"

"Không phải, ta... Ta yêu ngươi..." Rốt cục nói ra một câu này, trong mắt lệ lại tràn ra, ta thật
là càng ngày càng lấy nó không có biện pháp.

Hắn thế nhưng cười ra tiếng, "Ta cũng vậy..."

Ta khóc càng dữ tợn, "Ta... Ta mới không tin... Ô... Ngươi còn không cho ta tiếp tục đến
trường tìm ngươi, nữ sinh kia, ô... Xinh đẹp như vậy..."
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Hắn hôn hôn đôi mắt của ta, "Đứa ngốc, ta nói là không cho phép tiếp tục trộm, hơn nữa
nàng thừa dịp ta không chú ý hôn lên, còn bị ngươi nhìn đến, ta sợ ngươi hiểu lầm, đương nhiên
khẩu khí không tốt... Nói sau ngươi cái đồ ngốc lại lăn xuống cầu thang."

Hắn lần đầu tiên nhiều lời như thế, "Ngươi a, từ nhỏ cùng với Tiểu Hiên tiểu tử kia đi gần
như vậy, thật vất vả đi học ở xa, ở nhà ga còn lưu luyến không rời, đi tói trường ngươi tìm ngươi, dĩ
nhiên lại đang bị nam nhân khác áp ở trên giường, ngươi có biết hay không, ta đánh nghiêng nhiều
ít bình dấm chua?"

Ta nghe như có chút như lọt vào trong sương mù, này dường như cùng ta nghĩ đến, cũng
không phải một cái bản cũ?

"Đùa giỡn muốn đông lạnh ngươi một chút, dĩ nhiên cũng làm thật sự hai năm đều không để
ý ta... Cuối cùng còn muốn cùng người khác xem mắt! Ngươi không biết buổi sáng nghe ta mẹ gọi
điện thoại khi theo ta nhắc tới, ta hận không thể lập tức bay tới!"

Hắn rõ ràng đến trong chăn ôm lấy ta, "Cuối cùng vẫn là cần cúi đầu với ngươi, họ Hạ, ta đã
cho ta có thể đem ngươi ăn gắt gao, không nghĩ tới, vẫn là thua ngươi!" Hắn ngoan cắn tai ta một
cái.

Ta qua thật lớn một lúc mới tiêu hoá xong lời hắn nói, tâm như là đột nhiên bành trướng,
"Ngươi... Ngươi là nói, ngươi... Ngươi cũng yêu thích ta?"

Ta, ta thế nhưng thành vai chính còn lại sao?

"Ân hừ..." Hắn liếm lấy lỗ tai của ta, tay cũng không thành thật đi vào áo ngủ của ta.

"Nhưng, nhưng là, ngươi không phải cần đính hôn sao?"

Hắn cười nhẹ một tiếng, "Ba của ta muốn cho ta đính a, nhưng ta không bạn gái làm sao bây
giờ? Cùng ngươi đính được không?"

Ta mạnh quay người lại, gắt gao ôm lấy hắn, "Ta yêu ngươi ta yêu ngươi ta yêu ngươi!
Ngươi vĩnh viễn cũng không biết ta rốt cuộc có bao nhiêu yêu ngươi!" Lại mất mặt chảy nước mắt,
thanh âm đều biến thành nghẹn ngào...

Hắn lặng đi một chút, cũng gắt gao quay về ôm lấy ta, "Đứa ngốc, nhất định không nhiều hơn
ta yêu ngươi..."

--------------------------------- kết thúc -----------------------------------


