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1. Chương 1
Vào mùa xuân, cây anh đào trong sân trường nở rộ, bị gió nhẹ nhàng thổi một cái liền rơi đầy trên vai người
qua đường. Mang theo lờ mờ màu sắc cổ tích khiến người ta cảm thấy mộng mơ. Sân trường đều đang đắm
chìm trong sắc xuân thanh nhã mang hương vị ngọt ngào. Giống như cái tên học viện Anh Hoa này, làm
cho người ta cảm thấy hạnh phúc.
Dưới táng cây anh đào, Diệp Nại thủy chung đều cau mày, mơ hồ mà nói trên khuôn mặt xinh đẹp đến cùng
là bi thương hay là im lặng. Trong nháy mắt gió thôi qua, Diệp Nại ngẩng đầu, có một cánh hoa anh đào rơi
trên gương mặt của nàng, giống như người họa sĩ vô tình vẽ lên trên bức tranh một nét, nhẹ nhàng ôn nhu.
Nét mặt của nàng trong nháy mắt đột nhiên trở nên có chút nhu hòa, trên khuôn mặt vẫn còn đang cau mày
hiện lên một nụ cười nhàn nhạt. Sau đó, khuôn mặt chuyển đi, một lát sau đối với vẻ mặt khẩn trương của
nam hài đang đứng trước mặt mà nói rằng: ”Nếu như ngươi gặp được nàng, ngươi sẽ không thích ta nữa...”
Nam hài đột nhiên kích động kêu lớn lên: ”Không đâu!! Ta vĩnh viễn đều sẽ thích Diệp Nại!! Cho nên,
mong ngươi hãy hẹn hò cùng ta.”
Gió đột nhiên nổi lên rất lớn rất lớn, rất nhiều cánh hoa anh đào bay trong gió. Trong sân trường dần dần
trở nên náo nhiệt. Cuối cùng, không biết là ai, đột nhiên hô lên một tiếng.
”Công chúa tới!”
Nam hài phát hiện rất rõ ràng, khuôn mặt của Diệp Nại trong một khắc trở nên rất khó coi, nụ cười nhàn
nhạt rút về, vẻ mặt trở nên bối rối, đau khổ, rồi lại mang theo một sự bấc đắc dĩ vĩnh viễn không thể lý
giải được, thậm chí còn có một chút...Vui mừng. Thế nhưng, khi nam hài còn chưa lý giải xong thì nàng lại
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rất nhanh nở ra một nụ cười, đó là một nụ cười rất thê lương, thê lương đến nỗi khó có từ nào nói rõ được,
thê lương đến nỗi làm cho người ta cảm thấy xung quanh cây anh đào đều là sự lạnh lẽo. ”Ta phải đi, bằng
không nàng lại đòi hỏi.” Diệp Nại nói.
”Diệp Nại? Ngươi đợi đã, ta vẫn còn chưa nói xong...” Đưa tay bắt lấy nhưng lại không bắt được, nam sinh
lo lắng đuổi theo hướng Diệp Nại chạy tới, sau đó bị vây ở giữa đám đông, nam hài rốt cuộc thấy được,
người mà Diệp Nại nói đến – Công chúa học viện, Tang Linh.
Tóc dài đen nhánh bay trong gió, nụ cười hoàn mỹ, đồng phục thật dài, khuôn mặt quyến rũ tinh tế. Trong
một khắc nhìn thấy công chúa, nam hài đột nhiên đỏ mặt, trái tim bắt đầu nhảy lên liên tục, hắn dùng tay
đè lại nơi ngực trái, muốn xác định bản thân còn tồn tại trên thế giới này hay không, sững sờ nhìn thân
hình công chúa. Hóa ra, công chúa học việc đúng là giống như mọi người bàn tán, xinh đẹp đến đoạt hồn
người.
Đột nhiên, hắn kinh hỉ phát hiện công chúa đang nhìn về chỗ của hắn, sau đó, càng khiến cho tim của nam
hài đập không ngừng chính là công chúa hướng về nơi hắn đang đứng nở ra một nụ cười xinh đẹp quyến rũ.
Nam hài vào lúc đó, trong đầu của hắn chỉ suy nghĩ một điều duy nhất: Vô luận là dùng thủ đoạn gì, đê
tiện cũng được, đều muốn đem nàng ở lại bên cạnh mình. Cho dù, có làm cho hắn buông bỏ toàn bộ thế
giới, cũng không có vấn đề gì.”Làm sao vậy?” Phát hiện nam hài bên cạnh có chút kỳ quái, Diệp Nại có hơi
lo lắng nhìn hắn, nhẹ giọng hỏi. Nam hài lập tức cũng mất tự nhiên lãng tránh ánh mắt của nàng, nhìn
sang một bên, không thèm trả lời lại.
Diệp Nại nhìn theo hướng nhìn của nam hài, nụ cười của Tang Linh ở trong đám đông có vẻ đặc biệt chói
mắt. Một đoạn thời gian rất ngắn sau đó, Diệp Nại buông mắt, cuối cùng, trên khuôn mặt của nàng nổi lên
nụ cười hiểu rõ tất cả, ”Là vì thế a, ngươi đã thấy nàng...”
”Ta...” Nam hài nghẹn đỏ mặt, lại không biết phải nói gì.
Nếu như ngươi nhìn thấy nàng, ngươi liền sẽ không thích ta nữa... Hóa ra, ý của nàng là như thế này sao??
Nhưng bản thân rõ ràng đã bảo đảm qua sẽ vẫn thích nữ sinh trước mắt nhưng giờ đây không có cách nào
làm được.
”Đúng, xin lỗi...”
”Không có gì.” Giọng nói vẫn luôn nhu hòa, giống như bốn phía của cây anh đào nở rộ xinh đẹp. Diệp Nại
bắt đầu nở nụ cười, nụ cười trên mặt rực rỡ đến chói mắt, nàng lắc đầu, dùng ngữ khí bình thản ôn hòa nói
rằng: ”Ta đều đã quen rồi.”
Tang Linh trong đám đông lộ ra một nụ cười hoàn mỹ đột nhiên hướng về phía bên này vươn tay ra, giống
như từ bên này đang kêu mời ai đó đến, nụ cười trên mặt vẫn như lúc ban đầu, phong hoa tuyệt đại. Nam
hài vừa mừng vừa sợ, quả thật khó mà tin được sẽ có chuyện tốt đẹp như vậy. Nàng đang gọi hắn sao?
Nàng là gọi hắn sao!! Hắn đưa chân ra, đang chuẩn bị hướng công chúa mà đi đến thì lại nghe được giọng
nói trầm thấp của Diệp Nại nói rằng: ”Nàng đang gọi ta, xin lỗi, ta phải đi.”
”Ngươi, ngươi đang nói bậy cái gì...” Nam hài vẫn còn chưa kịp nói xong thì kinh ngạc nhìn Diệp Nại hướng
đoàn người đi một mạch tới. Mà hắn, không làm gì, cũng không có nói gì. Nụ cười kia, đều không phải là
công chúa cho hắn sao? Vì sao? Đều không phải?
”Công chúa.” Như trước cúi đầu, Diệp Nại đi tới bên cạnh công chúa, hèn mọn đứng ở trước mặt công chúa,
chịu đựng ánh mắt dị dạng từ trong đám đông phóng đến.
Tang Linh chỉ là mỉm cười nhìn Diệp Nại một cách tà mị, cũng không nói gì, lúc sau không lâu, nàng vươn
chân trái hướng về phía Diệp Nại.
Mọi người vây quanh các nàng với một vẻ mặt xem kịch vui nhìn Diệp Nại, cùng đợi chuyện kế tiếp mà bọn
họ đã biết trước. Sau đó, bọn họ thấy Diệp Nại không có gì phân trần liền quỳ gối trước mặt công chúa,
tự động vì công chúa cột lại dây giày bị lỏng. Chính là hành động này, mỗi ngày mỗi ngày, sẽ trình diễn ở
trong học viện Anh Hoa, chưa bao giờ dừng lại.
Trong đám người lập tức liền có người bắt đầu nghị luận.
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”Quả nhiên là như vậy, thật đúng là hình ảnh vô cùng cân xứng a.”
”Diệp Nại lại vô sỉ theo sát bên cạnh công chúa như thế à!”
”Giống như một tiểu cẩu nha.”
”Ngay cả quần áo mặc đều là của công chúa ban cho.”
”Đáng ghét, cô ta ngay cả quần áo cũng không có sao? Ngay cả quần áo đều mua không nổi à.”
”Nếu như ta là công chúa, nhất định sẽ cảm thấy vô cùng đau khổ.”
”Thật sự là nữ nhân không biết xấu hổ.”
”...”
”...”
Chết lặng, chuyện như vậy xảy ra đích thực nhiều lắm, cho nên không muốn phản ứng, cho dù phản ứng
cũng không hiệu quả, không có bất kỳ ý nghĩa gì. Không nghe, không nhìn, không lo, chỉ có như vậy mới
không khổ sở.
”Móc khóa trên cặp của ngươi.” Tang Linh nói giống như ma quỷ vang lên trên đỉnh đầu của Diệp Nại.
Người đẹp khẽ nở nụ cười: ”Ngươi mua lúc nào?”
Lại muốn tới rồi sao? Lại muốn xảy ra sao? Chuyện đó thật là chuyện đáng sợ.
Sợ hãi muốn lui về phía sau, rồi lại phải trả lời câu hỏi của đối phương nên thân thể run lên, nhỏ giọng hèn
mọn hồi đáp: ”Hôm qua, ngày hôm qua...Lúc về nhà, ở ven đường thấy được, bởi vì rất thích...Cho nên mới
mua về.”
”Thế nhưng, làm sao bây giờ đây? Ta dường như rất thích móc khóa trên cặp của ngươi.”
Diệp Nại như trước quỳ trên mặt đất, vẫn như trước không ngẩng đầu lên, chỉ là giống như cũ dùng giọng
nói có chút run rẩy hồi đáp: ”Cái này không phải vật gì đáng giá, nếu công chúa thật sự thích, ta sẽ mua
rất nhiều về cho ngươi...”
”Thế nhưng ta muốn bây giờ, hơn nữa nhất định phải là móc khóa trên cặp của ngươi...Diệp Nại, ngươi nói
nên làm cái gì bây giờ đây?”
Lúc gần như suy nghĩ không có tác dụng gì, Diệp Nại tháo móc khóa trên cặp xuống, cung kính nâng đến
trước mặt của công chúa, nhỏ bé hèn mọn nói: ”Nếu như công chúa thích, xin mời nhận lấy nó, ta thật sự
rất muốn, rất muốn đem vật nhỏ đưa cho công chúa. Xin công chúa nhận lấy nó.” Bởi vì rất thích nên mới
mua về, nhưng luôn phải một lần lại một lần như vậy chắp tay nhường người, không cam lòng nhưng cũng
không thể tránh được.
”A...Ta cũng không muốn nợ ngươi thứ gì.” Công chúa tùy ý đem móc khóa quý giá trên cặp sách không
biết từ lúc nào tháo ra, ném xuống đất. Nàng tiếp nhận móc khóa trên tay Diệp Nại, khẽ bật cười: ”Diệp
Nại. Ngươi, hình như lại có bạn trai, thật tốt a...”
Đoàn người nghênh ngang rời đi, chỉ có Diệp Nại vẫn như trước quỳ ở đây, không đứng dậy. Dưới táng cây
anh đào cao to, nàng vẫn đều cúi đầu, thời gian rất dài rất dài sau đó, mới nghe được nàng nỉ non tự nói.
”Nếu như công chúa không khéo lại thích phải nam hài ta thích, thì mang đi đi, dù sao thì...Hắn không hề
thích ta.”
Vốn dĩ song quyền vẫn còn nắm chặt thì giờ đây đã thả lỏng. Diệp Nại không nói thêm nữa, trái lại hướng
về phía nơi Tang Linh đi tới mà bước theo sau. Cuộc sống như vậy, lúc nào mới có thể kết thúc? Lúc nào
mới đến phần cuối cùng? Ngươi thích quần áo ta mặc, tiếp theo đó là trao đổi, giống như bây giờ, ta phải
tiếp nhận. Ngươi thích bạn trai của ta, tiếp theo đó là cướp đi, ta không thể tránh được. Chỉ cần là thứ ta
thích, đến cuối cùng đều sẽ bị ngươi cướp mất, mà ta lại chỉ có thể đứng nhìn như vậy...Những ngày này,
lúc nào mới có thể kết thúc? Lúc nào, ta mới có thể thoát khỏi cái lồng của ngươi?
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2. Chương 2
Cây anh đào đã bắt đầu héo tàn, mùa xuân vô thanh vô thức đến lại vô thanh vô thức đi, trước kia trên cây
anh đào mọc đầy lá mới, xanh xanh nhạt nhạt, nên chuyện thay mới đều yên lặng không một tiếng động,
chỉ là cuộc sống như vậy lại không có bất kỳ sự thay đổi nào.
Không cần quay đầu Diệp Nại có thể biết, công chúa ngồi ở bên cạnh đang nhìn mình, lại muốn gì nữa đây?
Lại muốn từ trên người của nàng lấy đi cái gì đây? Trên người nàng, tất cả đồ vật đều là đồ trao đổi của
công chúa, đã không còn có thứ thuộc về chính mình. Mỗi một lần như vậy, bạn trai của nàng thường khi
nhìn thấy công chúa chưa đến một ngày thì tất cả đều bị đoạt đi rồi, mỗi một lần đều luôn như thế này,
vì sao vậy? Vì sao lại phải đối xử với nàng như vậy? Nàng làm sai cái gì sao? Hay bởi vì mình là hầu gái
của nàng sao? Bởi vì nhà nàng đều là người hầu của công chúa sao? Cho nên mới đối xử với nàng như thế
sao? Thế nhưng, ngay cả khi như vậy, thì mình cũng có tôn nghiêm của mình a! Như vậy...thật sự...hơi quá
đáng...chịu không nổi, nàng chịu không nổi, cứu nàng! Ai có thể tới cứu nàng!
Một tờ giấy vo tròn cứ như vậy mà lăn đến trước mặt Diệp Nại, bên trong là chữ viết của công chúa xinh
đẹp:
Ta đã nói rồi, chỉ cần là đồ của ngươi, ta đều sẽ đoạt lấy, đều sẽ thuộc về ta. Cho dù, một chút yêu thích
ta cũng không có.
Cho dù một chút yêu thích cũng không có sao? Nếu không thích, vậy vì sao lại phải làm như vậy? Làm như
vậy, đến cùng là có gì vui? Loại chuyện làm cho người ta đau khổ này, đến cuối cùng lại nhường công chúa,
có gì vui mà đáng nói?
”...Bạn trai mới của ngươi, thật sự là không thú vị a! Nếu như ngươi vẫn còn muốn hắn thì nhặt về đi. Ta
từ bỏ.”
”...” Nhặt về đi? Vì sao? Vì sao lại phải đối xử với ta như vậy...Thật sự rất muốn khóc. Đến tột cùng muốn
dằn vặt ta như thế nào thì ngươi mới cao hứng, mới cảm thấy thỏa mãn?
”Ngày hôm nay ngươi lại muốn ăn cơm hộp sao? Cái thứ buồn nôn này.”
Diệp Nại đột nhiên nắm chặt hai bàn tay, cơ thể dường như đều đang run lên, chỉ là đến cuối cùng, nàng
vẫn như trước cũng không nói gì. Mà là nhàn nhạt trả lời: ”Vâng, cơm trưa của công chúa đã chuẩn bị tốt.
Cần ta lánh đi không?”
Công chúa đột nhiên quay đầu đối diện Diệp Nại cười khuynh thành, lát sau lại nói rằng: ”Không cần, ngày
hôm nay ta lại muốn ăn cơm cùng với ngươi.”
Lại muốn làm ta nhục nhã như thế nào đây? Ngươi lại muốn, làm ta nhục nhã thế nào...
Diệp Nại quay đầu, không nhìn tới công chúa xinh đẹp phi phàm bên cạnh này, mà nhìn ra ngoài cửa sổ
không ngừng ngẩn người ra.
Thời điểm cơm trưa, công chúa Tang Linh như trước vẫn là tiêu điểm của toàn bộ căn tin, xung quanh tự
nhiên ngồi đầy nam sinh dụng tâm kín đáo.
Đầu bếp riêng đã đem cơm trưa đặt ở trên bàn, thế nhưng công chúa lại không có ý muốn động đũa, chỉ là
nhìn chằm chằm Diệp Nại trước mặt.
”Cơm hộp ngày hôm nay của ngươi thật sự đơn giản, Diệp a di không có nguyên liệu sao? Không có nguyên
liệu thì có thể bảo nhà bếp đi mua. Đơn giản như thế, thật sự là mất mặt Tang gia chúng ta, giống như
Tang gia khi dễ các ngươi.”
Diệp Nại cười, mặt lộ vẻ khó xử: ”Ngày hôm nay mụ mụ khó chịu, cho nên cơm hộp là tự tay làm, ta không
có làm qua đồ ăn, thiếu dinh dưỡng tự nhiên là không được tốt.”
”Tự tay làm? Thật sự tự tay làm sao?” Công chúa đột nhiên có chút thất thố lớn tiếng nói. Đưa tới không
ít ánh mắt của người khác.

4

Diệp Nại đối với biểu tình của công chúa đột nhiên lộ ra không ngớt kinh ngạc, hiển nhiên là rất khó lý giải,
tự hỏi có đúng là công chúa lại muốn nghĩ ra phương pháp gì để làm nàng nhục nhã hay không. Có chút
sợ, vẫn bị vây trong hoàn cảnh như vậy, vì thế cho nên nàng đối với tất cả phản ứng nho nhỏ của công chúa
đều vô cùng nhạy cảm. Nhưng cho dù trong lòng nghĩ như vậy, thế nhưng, bản thân lại trả lời cẩn thận:
”Vâng, đúng vậy.”
Bị công chúa nhìn chằm chằm như vậy, Diệp Nại có chút xấu hổ, muốn ăn cơm hộp của mình nhưng lại cảm
thấy rất không có ý tứ, tay bưng lấy cơm hộp không biết nên làm gì.
”Ta muốn ăn cơm hộp của ngươi.”
”????” Vẻ mặt hoàn toàn không biết thế này là sao, Diệp Nại giật mình nhìn Tang Linh trước mặt.
Công chúa rốt cuộc lên tiếng một lần nữa: ”Ngày hôm nay ta muốn ăn một chút đồ ăn bình dân. Cho nên
muốn ăn cơm hộp trong tay ngươi. Không muốn cùng ta trao đổi sao?”
”Không phải, đều là ăn không được ngon, bởi vì tay nghề của ta không được tốt.” Tuy nói như vậy nhưng
Diệp Nại vẫn đem cơm hộp đưa tới trước mặt công chúa.
”Không sao cả, thứ này ta cũng không trông cậy vào nó có bao nhiêu phần dễ ăn. Ngươi cũng chưa từng
nếm qua đồ ăn ngon phải không? Đồ ăn của ta ngày hôm nay liền thưởng cho ngươi ăn.”
Sau khi yên lặng thật lâu, Diệp Nại mới mở miệng nói rằng: ”...Cảm tạ công chúa.”
”Thật khó ăn!”... ”Móc khóa ta đưa cho ngươi, ngươi có mang theo trên người không?”
”Có.”
”Vậy là tốt rồi.”
Trong căn tin dần dần có thanh âm thảo luận truyền đến.
”Thật là đáng ghét. Ngay cả cơm của công chúa cũng ăn sao?”
”Thật sự! Ta cược nàng đời này nhất định cũng chưa từng ăn qua cơm trưa phong phú như thế.”
”Ta cũng đoán như vậy, công chúa cũng thật là, vì sao lại đối với nàng tốt như vậy? Cái gì cũng cho nàng,
thật khiến người ta mất hứng.”
”Các ngươi biết không? Lần này bạn trai của nàng lại thích công chúa a.”
”Vậy cũng khó trách, nếu như là ta, ta nhất định sẽ chọn công chúa a!! Ai sẽ thích người như nàng!”
Đột nhiên, Diệp Nại cảm thấy thức ăn ở trong miệng này, đắng chát đến khó nuốt.
Ông trời, lẽ nào ta vĩnh viễn cũng không thể sao? Không thể kết thúc cuộc sống như vậy.

3. Chương 3
Tin tức như thế nào không lối mà đi, Diệp Nại cũng không rõ lắm, chỉ là thật lâu sau đó, Diệp Nại mới dần
dần phát hiện, ngày đó tin mình được tỏ tình càng ngày càng tăng nhanh...Chỉ là, chắc hẳn phải là, mỗi
một lần mỗi một lần đều như vậy, người từng tỏ tình với mình cuối cùng đều trở thành bạn trai của công
chúa. Rốt cuộc, cho dù Diệp Nại biết rõ những người tỏ tình với mình, chỉ là xem mình như một phương
tiện để tiếp cận công chúa mà thôi. Mọi thứ bắt đầu, cũng không biết đến cuối cùng là ai nói, chỉ cần cùng
Diệp Nại hẹn hò liền có thể được công chúa chú ý đến.
Cuối cùng, Diệp Nại không còn tin tưởng bất cứ kẻ nào nữa, vốn dĩ phải là như vậy, một người lại cứ một
người, không tin ai, cũng không được ai tin, cứ như vậy là tốt rồi. Vì sao mình lại còn cần phải đấu tranh?
Đến cuối cùng, bất quá chỉ là tự rước lấy nhục mà thôi.
”Diệp Nại, xin ngươi hẹn hò cùng ta đi.” Đây là lần thứ mấy? Chính nàng cũng không nhớ rõ, một lần rồi
một lần lặp lại, vĩnh viễn đều là cùng một kết quả, vĩnh viễn là một vết nhơ không tan biến. Chỉ là lúc này
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đây, cũng không biết là vì cái gì, theo bản năng Diệp Nại lại không muốn như vậy, cho dù đến cuối cùng
cũng chỉ là một trò cười, cũng tốt.
Dựa vào cái gì mà số phận của ta lại như thế này? Dựa vào cái gì ta lại trở thành bàn đạp cho các ngươi?
”Ngươi muốn hẹn hò cùng công chúa sao? Nếu là như thế, vậy vì sao bản thân ngươi không đi tìm nàng?
Ngươi làm như vậy không cảm thấy nhàm chán sao? Không cảm thấy như vậy rất vô sỉ sao?” Nhìn thẳng
người trước mặt, thật đúng là một nam sinh rất tuấn tú.
”Ta...Dù sao thì cũng chỉ là đóng kịch mà thôi, nếu giúp ta, ta có thể cho ngươi thù lao tương ứng, ngươi
đều không phải thích tiền sao? Ngươi nói, muốn bao nhiêu tiền?”
”Tiền? Ngươi cho là ai cũng đều giống như ngươi sao? Cho dù ngươi khiến cho công chúa chú ý đến, nàng
cũng sẽ không thích ngươi, nói đến cùng nàng cũng chỉ là muốn làm cho ta xấu hổ mà thôi.”
”Ngươi đừng có nằm mơ!! Ngươi cho ngươi là ai?? Bất quá chỉ là tiểu cẩu bên cạnh công chúa mà thôi, thế
mà cũng có tư cách nói như vậy!!”
”Cho dù ta là tiểu cẩu!! Cho dù ta thấp kém cổ hủ, cũng còn tốt hơn so với các ngươi những người luôn cho
là đúng lại không có gì khác ngoài ăn chơi trác táng!!! Ta nói cho ngươi biết! Ngươi cũng nằm mơ đi! Công
chúa cũng sẽ không thích ai cả, ai cũng sẽ không thích! Các ngươi, ai cũng sẽ không chạm đến được tình
yêu của công chúa!”
Cuối cùng, khi một cánh hoa anh đào rơi xuống, Diệp Nại bỏ chạy, bỏ chạy khỏi trường học, bỏ chạy khỏi
biệt viện xa hoa kia luôn vây khốn nàng, bỏ chạy khỏi thế giới nơi mà công chúa tồn tại. Mà ngày đó, không
có bất kỳ kẻ nào giúp công chúa buộc dây giày, cũng không có bất kỳ kẻ nào làm cơm hộp giản dị cho công
chúa, không có bất kỳ kẻ nào đuổi theo phía sau xe của công chúa, cũng không có bất kỳ kẻ thấp kém nào
tống trà đưa nước cho công chúa. Đều không phải không có người nguyện ý làm như vậy, chỉ là vì công chúa
luôn cố chấp, không cho phép bất cứ kẻ nào tới gần, cũng không muốn nhận bất kỳ quà tặng của kẻ nào.
Ngày đó, bọn họ lần đầu tiên nhìn thấy công chúa không mỉm cười một lần nào cả.”Công chúa.”
”Diệp Nại...Vẫn còn chưa tới sao?” Trong lòng luôn có một loại cảm giác, người hầu luôn bị tất cả mọi người
xem thường, người hầu luôn bị nàng khi dễ, dường như đã mãi mãi không trở về. Thế nhưng...Làm sao bây
giờ đây? Nàng không muốn a, không muốn làm người ấy ly khai a, nếu như có thể, nàng mong muốn để
người ấy ở bên cạnh mình mà thôi...
”Vâng...Bổn gia báo cáo là đã đi ra ngoài từ sáng sớm, thế nhưng cũng không đến trường, cũng không có
trở lại.”
”Ta muốn đi tìm nàng.” Đứng dậy, lại bị dây giày vướng chân, suýt nữa té ngã.
”Công chúa?!!” Quản gia lo lắng kêu lên, giúp công chúa, muốn ngồi xuống cột lại dây giày lại cho công
chúa. Thế nhưng công chúa lại lui ra phía sau vài bước, vẻ mặt kinh hoàng nói: ”Không cần, để như vậy thì
được rồi.” Ngoại trừ nàng, công chúa không muốn để bất kỳ kẻ nào đụng mình, ngoại trừ nàng làm, công
chúa cũng không muốn ăn bất kỳ món ăn gì, ngoại trừ nàng, công chúa không muốn bị nhiều người khác
liếc mắt nhìn. Thế nhưng, nàng lại cái gì cũng không biết, cái gì cũng không biết. Ngay cả việc công chúa
thích nàng, nàng cũng không biết. Cho dù có làm gì, nàng vẫn không biết!
”Cơm trưa đã chuẩn bị thật tốt, thưa công chúa. Đã muốn ăn chưa ạ?”
”Hôm nay không ăn, về nhà đi.”
Bất luận là ở nhà cũng vậy, trường học cũng vậy không có bóng dáng của Diệp Nại, tìm thế nào cũng đều
tìm không được. Cuối cùng, cứ tìm điên cuồng như vậy sau ba ngày thì công chúa rốt cục ngã bệnh.
”Công chúa, uống thuốc đi ạ.” Hầu nữ canh giữ ở ngoài cửa, các nàng cho tới bây giờ cũng không dám tiến
vào phòng của công chúa, công chúa cho tới bây giờ cũng không để các nàng tiến vào. Cuối cùng là vì sao,
ai cũng không biết.
”Không uống, ta muốn ăn cơm hộp.”...Trở lại nhanh đi, trở lại nhanh đi, cho dù như vậy ngươi cũng không
muốn trở về sao? Cũng không muốn trở về nhìn ta sao? Diệp Nại! Ngươi nhẫn tâm sao? Ngươi thật sự
nhẫn tâm sao?
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Ngoài cửa yên lặng, một thời gian sau rất dài rất dài, nghe được giọng nói không nhanh không vội của quản
gia, hắn trầm ổn nói: ”Công chúa, tìm được Diệp Nại rồi.”
Vẫn xinh đẹp như trước, làm cho Diệp Nại cảm thấy không cam lòng chính là tuy chỉ mặt một chiếc áo ngủ
mỏng, tuy không có mặc quần áo xinh đẹp gì cả, tuy khuôn mặt hiện tại của nàng tiều tụy làm người ta
khó có thể tin được, thế nhưng công chúa Tang Linh ở trước mặt đây vẫn xinh đẹp như trước đến nỗi làm
cho nàng không mở mắt ra được...Không cam lòng, thật không cam lòng, Thượng Đế đều đem toàn bộ điều
tốt đẹp dành cho nàng nhưng lại không muốn bố thí cho mình một ít nào.
Ngay ở dưới ánh chiều tươi sáng, cho tới bây giờ đều chưa từng khóc Diệp Nại liền rơi lệ, cúi đầu cẩn thận
để không cho người khác phát hiện nước mắt của mình. Nàng và mụ mụ khổ cực như vậy, cuộc sống tầm
thường như vậy, Thượng Đế ngay cả tự trọng của các nàng đều dự định cướp đi mất, vì sao? Sao lại không
công bằng như thế?
”Diệp Nại...” Công chúa liền phát hiện nước mắt của nàng, hoang mang không biết làm sao. Đừng khóc a!
Thế nào cũng được, đừng khóc a!!Diệp Nại rốt cuộc ngẩng đầu lên, nàng mỉm cười thê lương: ”Nghe nói
công chúa muốn ăn cơm hộp, thứ này rất bình thường, cho nên nhà bếp sẽ không chuẩn bị. Có thể nói, may
ra ta có thể giúp công chúa làm.”
”Ta muốn ăn nhiều một chút.”
”Được.”
Nhìn Diệp Nại đem cơm nắm thành một khối tròn, đem thức ăn sắp xếp từng chút một, nếu như có thể nói
nàng vẫn muốn nhìn như vậy, vẫn tiếp tục nhìn như vậy.
Ngươi không phát hiện sao? Ngươi thật sự không phát hiện sao? Ta chỉ là...Ta...Ta chỉ là...
”Chỉ cần là đồ của ngươi, ta đều muốn đoạt lấy.”
Đúng vậy! Muốn cướp về, cũng không biết, thật sự nghĩ như vậy a, cũng vì những thứ đó là của ngươi! Cho
nên mới thiết tha muốn như thế a. Muốn trao đổi, cũng vì muốn thấy ngươi mang đồ của ta đưa cho ngươi
a!! Thế nhưng, ngươi cái gì cũng không biết, vì sao vậy? Vì sao ngươi cái gì cũng không biết vậy?! Hận
ngươi! Hận ngươi cứ cái gì cũng không biết như vậy!! Hận ngươi! Rồi lại rất yêu rất yêu ngươi! Khó có thể
kiềm chế, có thể không thở nhưng không thể không thương ngươi.
Lại nghe được câu nói như vậy, vì sao vậy? Vì sao phải nói như thế vậy? Mình cũng không ghét công chúa,
thế nhưng vì sao công chúa lại muốn đối xử với mình như vậy? Vì sao? Vì sao?
”Ăn ngon không?”
Tang Linh ngẩn đầu nhìn Diệp Nại, cẩn thận gật đầu, cái gì cũng không nói.
Bộ dạng này có một chút nhỏ bé, có một chút giống mình, thế nhưng Diệp Nại không biết vì sao lại có một
chút khó chịu, một góc lòng trong nháy mắt giống như bị thất lạc. Không phải như vậy, công chúa trước
mặt không phải nhỏ bé nhìn mình như vậy, nàng phải cao ngạo, phải khinh thường nhưng không phải như
vậy. ”Ngươi không cần như vậy, ngươi là công chúa a, vì sao phải đối với ta như vậy?? Vì sao hiện tại lại
phải đối với ta có chút nhỏ bé như vậy?”
Tang Linh khẽ nói: ”Bởi vì cảm thấy ngươi muốn ly khai, chỉ cần có thể làm ngươi không ly khai, ta nguyện
ý như vậy.”
”Bởi vì trên người ta, còn có thứ gì đó ngươi muốn lấy đi sao?”
Lời nói thật sự có chút tổn thương tới công chúa, nàng ngẩng đầu, hỏi: ”Cái gì?”
”Chỉ cần là đồ của ta ngươi đều muốn không phải sao? Còn gì đây? Vẫn còn thứ gì mà ngươi muốn lấy đi
đây?...Đáng tiếc, ta cho rằng bản thân ta cái gì cũng không có, ngươi còn có thể lấy đi gì đây??...Được rồi,
ta còn một cái mạng, công chúa ngươi cũng muốn sao? Nếu như ngươi muốn thì cũng mời đem đi đi. Thế
nào? Ta tặng cho ngươi, ngươi không cần trao đổi.” Khuôn mặt Diệp Nại đột nhiên trở nên có chút dữ tợn.
”Diệp Nại.” Công chúa đau lòng che ngực của mình lại, cứ nhìn nàng như vậy.
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Diệp Nại gần như điên cuồng kêu lên: ”Ngươi tới lấy đi a! Lấy đi a!! Ngươi còn muốn cái gì?? Cũng tới đây
lấy đi a!! Dù sao thì...Dù sao thì...Dù sao thì ta cái gì cũng không có. Cái gì cũng không có...”
Không biết từ lúc nào, công chúa chạy tới trước mặt của Diệp Nại, nàng nhìn khuôn mặt Diệp Nại, vẻ mặt
mơ màng mà nhìn, cuối cùng công chúa dùng giọng nói gần như si mê nói rằng: ”Ngươi đem chính ngươi
cho ta đi! Có được hay không? Ngoại trừ ta, ngươi không được nhìn bất kỳ kẻ nào, không được thích bất
kỳ kẻ nào, có được hay không? Mấy chục năm nay, ta cũng rất muốn. Muốn đem bản thân ta cho ngươi,
ngươi tiếp nhận có được hay không? Đem ngươi cho ta! Đem ngươi cho ta đi!”
Diệp Nại đột nhiên mở to hai mắt, trong nháy mắt đó, nàng cảm giác được môi của công chúa rơi vào trên
môi của nàng, rất ấm rất ấm, sau đó công chúa rất nhanh đã đem đầu lưỡi của nàng thăm dò vào trong
miệng của mình, hai tay vòng quanh cổ của Diệp Nại, đem nàng đặt ở trên ghế quý phi, khó có thể nhúc
nhích. Diệp Nại cảm thấy khó thở, đại não của nàng không có cách nào tạo ra phản ứng gì, chỉ là chịu đựng
như vậy. Cuối cùng, thật lâu sau đó, môi của công chúa chậm rãi hạ xuống, mềm mại rơi vào trên xương
quai xanh của Diệp Nại, sau khi in vết tích lại tiếp tục đi xuống.
Diệp Nại bắt đầu run rẩy không ngừng, nàng sợ, thật sự rất sợ, phần sau còn có thể xảy ra chuyện gì? Sẽ
còn thế nào? Con ngươi của nàng không ngừng co rút lại. ”...Mụ mụ...Mụ mụ...Cứu ta...Cầu người cứu
ta...Ta rất sợ, thật sự rất sợ...” Nàng bắt đầu khóc không ngừng, lại cũng không có cách nào ngừng.
Nước mắt không ngừng rơi xuống rốt cuộc làm cho công chúa ngừng hôn, nàng rời khỏi môi của Diệp Nại,
tổn thương nói: ”Cùng với ta thật sự kinh khủng như vậy sao? Vì sao? Bơi vì ta là nữ nhân sao? Cho nên
liền cảm thấy ghê tởm sao? Thế nhưng ta còn cách nào khác đây? Ta cũng không có cách nào thay đổi
thực tế này a! Ngươi nói ta nên làm gì bây giờ? Từ lúc ở nhà trẻ, ta đã bắt đầu thích ngươi a!! Nhiều năm
ngồi cùng bàn như vậy là ngẫu nhiên sao? Bởi vì ta muốn ở cùng ngươi a!! Cho nên mới dùng thân phận là
người đầu tư trường học yêu cầu với hiệu trưởng. Bởi vì ta muốn ở cùng ngươi!! Bởi vì trên thế giới này, ta
chỉ có thể nhìn đến ngươi. Ngươi không biết sao? Thật sự không biết sao? Diệp Nại...Ta yêu ngươi...Ngươi
chấp nhận ta, có được hay không? Ngươi chấp nhận ta! Chấp nhận ta đi!” Môi của nàng bắt đầu hạ xuống,
tay nàng bắt đầu cởi quần áo của Diệp Nại.
”...Đừng...Không được...Đừng...Không được...Mụ mụ...”
Vì sao vẻ mặt lại đau khổ như vậy? Đau lòng quá, đau, thật sự đau quá, vì sao phải sợ như vậy? ”Diệp Nại.”
Tuy rằng trước đây vẫn đều đau nhưng ngày hôm nay thật sự đặc biệt đau. ”Ta cái gì cũng đều có thể cho
ngươi, thế nhưng ta có thể cho ngươi nhưng ngươi lại không muốn...”
Cuối cùng, công chúa vẫn như thế, cái gì cũng không làm, lảo đảo đi vào trong phòng, sau đó vô luận ai gọi
cũng không đi ra.
Mà Diệp Nại, chật vật đứng lên, chật vật trốn ra khỏi phòng khách, không trở lại.
Đã lâu không đi ra, toàn bộ Bổn gia đều bắt đầu hoảng sợ nhưng lại quá rõ tính tình của công chúa, cho
nên ai cũng không dám đi gõ cửa phòng của công chúa. Diệp Di cũng rất lo lắng, cả ngày đều lộ vẻ u buồn
kỳ lạ.
”Tiểu Nại, ngươi đi xem công chúa đi, công chúa chiếu cố chúng ta không ít, đương nhiên Bổn gia không
muốn giữ chúng ta lại, nhờ có công chúa, chúng ta mới được ở lại chỗ này. Học phí của ngươi cũng là công
chúa giúp ngươi trả, cho nên...”
”Thế nhưng, ta không muốn đi, mụ mụ xin người, đừng bảo ta đi, ta còn không được khỏe, ta còn đang sợ...”
”Diệp Nại...”
”Mụ mụ, ta đáp ứng người, chờ lúc ta suy nghĩ tốt, ta nhất định sẽ đi.”
”Xin lỗi, Tiểu Nại...Mụ mụ không nên bức ngươi...”
”...”
Vào buổi chiều, Diệp Nại vùi đầu vào nhà bếp làm tốt cơm hộp, còn đi vào phòng của công chúa. Bởi vì là
hạ nhân thấp hèn trong mắt công chúa cho nên Diệp Nại tới bây giờ cũng chưa bao giờ tiến vào phòng của
công chúa, đây là lần đầu tiên Diệp Nại đi vào, hơn nữa không có sự đồng ý chấp thuận của bất kỳ kẻ nào.
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Trong phòng này, đến cuối cùng có cái gì? Vì sao cho tới bây giờ nàng cũng không để bất kỳ kẻ nào đi vào?
Thà tự mình dọn dẹp phòng ốc, cũng không để cho người khác đi vào. Nàng rất muốn biết, hơn nữa biết
đâu làm công chúa tức giận, sẽ đuổi mình đi, mình cũng sẽ không đau khổ như thế, biết đâu có lẽ ly khai
thế giới của nàng thì đối với các nàng mà nói chính là kết cục tốt nhất.

4. Chương 4
Toàn bộ mọi nơi trong phòng đều là ảnh chụp của mình, đều có đủ loại kiểu dáng: vui sướng có, đau khổ có,
mặc chế phục có, không mặc chế phục cũng có tràn đầy trong toàn bộ căn phòng, điều này làm cho Diệp
Nại sợ đến nỗi không thể mở miệng, chỉ có thể cứ ngơ ngác đứng ở trong phòng của công chúa như vậy, cái
gì cũng không nói, cái gì cũng không làm. Sau đó, Diệp Nại cũng thấy được những vật được đặt chỉnh tề
trên giá sách, tất cả đều là đồ vật của nàng từ nhỏ đến lớn bị công chúa cướp đi. Lúc này Diệp Nại mới
chính thức phát giác, hóa ra cái gì mà Bản thân không hề thích, chỉ là không muốn thấy ngươi có mà thôi
tất cả đều là gạt người. Nhiều thứ như vậy, nàng cho tới bây giờ cũng chưa từng vứt bỏ đi.
Móc khóa bị lấy đi không lâu trước đây, hiện tại đang nằm ở trên đầu giường của công chúa, yên tĩnh nhìn
mình mỉm cười.
”Vì sao...Phải làm như vậy?” Đột nhiên khóc, lệ rơi không ngừng, lại không biết là vì cái gì...
”Bởi vì muốn, bởi vì yêu ngươi, vẫn yêu mười mấy năm.” Công chúa Tang Linh từ trên giường bệnh chậm
rãi đứng lên, nâng khuôn mặt tái nhợt quay lại nhìn hầu gái Diệp Nại mỉm cười yếu ớt: ”Ngươi cuối cùng
cũng đến rồi sao? Ta vẫn đều đang đợi ngươi.”
Diệp Nại quay đầu, ”Là mụ mụ bảo ta tới, hai ngày nay ngươi cũng chưa ăn cái gì, ngươi thực sự muốn chết
sao?...Ta làm cơm hộp, ngươi có muốn ăn hay không?”
”Ừm!”
”...”...
”Diệp Nại, ta thích ngươi.”
”...Ta không biết, ngươi không nên nói với ta nữa.”
Toàn bộ ảnh chụp trong phòng, khi còn bé có, lúc học cấp hai có, hiện tại cũng có. Hóa ra nàng lại chụp
nhiều như vậy.
”Thứ bảy...Ta sẽ đi, cùng đi với bạn trai tương lai của ta. Sau này, sẽ không có người đoạt bạn trai của
ngươi...Thế nhưng, Diệp Nại, ngươi phải cẩn thận a! Nhất định phải tìm một người thật lòng yêu ngươi, bởi
vì trên thế gian này nhiều kẻ lừa gạt, ngươi sẽ tổn thương. Nếu như vẫn tìm không được, ít nhất có thể tìm
ta thay thế, chỉ cần ngươi muốn gặp ta, ta lúc nào cũng sẽ xuất hiện, nếu ngươi không cảm thấy ghê tởm.”
Cơm nước xong, công chúa hướng về phía Diệp nại vẽ ra một nụ cười yếu ớt.
”Ngươi đừng nói như vậy, công chúa vĩnh viễn đều là công chúa, công chúa nói chuyện với Diệp Nại vĩnh
viễn đều không cần nhỏ bé như vậy. Diệp Nại cũng vĩnh viễn đều là hầu gái của công chúa. Cho dù ngươi
đối với ta như thế, ta vẫn không trách ngươi, cũng vĩnh viễn không trách ngươi, chỉ là...Không thể tiếp nhận
chuyện như vậy, ta không thể tiếp nhận.” Thu hồi hộp cơm, Diệp Nại đi tới cửa đầu cũng chưa từng quay lại,
đến trước cửa, nàng nghe thấy giọng nói của công chúa, có chút đau thương, có chút không nỡ mà muốn ôm
nàng. ”Thứ bảy ngươi đừng tới, bằng không ta sẽ không muốn đi...Ta sẽ lại tổn tương ngươi, chỉ cần ta vẫn
không có được ngươi, ta đều sẽ không từ bỏ. Cho nên, đừng làm ta hy vọng, nếu như ngươi đã nói không
thích ta.” Nếu như ngươi thật sự muốn để ta đi, vì sao lại khóc thành ra như vậy với ta? Ngươi khóc thành
như vậy, khiến ta phải làm sao bây giờ? Khiến ta phải làm sao bây giờ?Răng rắc! Cửa phòng bị đóng lại gắt
gao. Diệp Nại có chút yếu ớt tựa vào một bên ở trên tường. Đi, công chúa phải đi, mong muốn của nàng sẽ
thành hiện thực, nàng có thể rời khỏi thế giới của công chúa, thế nhưng vì sao? Nàng lại muốn khóc? Vì
sao? Cảm thấy tất cả xung quanh, đều trống trải như vậy?
Cây anh đào mọc ra lá, hóa ra cây anh đào đều đã héo tàn, đã không còn anh hồng xinh đẹp, còn lại một
cái cây đầy xanh tươi. Mùa hè, nhanh đến...
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Căn phòng của Diệp Nại và mụ mụ là do công chúa chỉ định, bởi vì là do hai người ở cho nên so với phòng
của người hầu khác lớn hơn rất nhiều, nội thất bên trong cũng đều tốt vô cùng, trước đây cho rằng, công
chúa là muốn mượn điều này sỉ nhục mình cho nên mới làm như vậy, đột nhiên biết được suy nghĩ chân thật
của công chúa, cảm xúc liền hoàn toàn thay đổi, suy nghĩ cũng liền bất đồng so với trước đây.
Làm như vậy, cũng bởi vì thích mình sao? Cho mụ mụ và nàng đãi ngộ tốt nhất, rõ ràng trong miệng của
đám người thấp hèn ở Bổn gia, lại có thể cùng công chúa ngồi ăn chung, những điều này là vì thích sao?
Thích sao? Thích sao? Hai nữ sinh, làm sao lại có thể thích được đây? Làm sao có thể đây? Rõ ràng biết
không có khả năng ở cùng một chỗ, cũng vẫn thích sao?
”Tiểu Nại, thế nào còn chưa ngủ? Hiện tại buổi tối bên ngoài vẫn rất lạnh, đóng cửa sổ lại đi.” Diệp Di vừa
sắp xếp giường chiếu vừa cười nói.
Diệp Nại quay đầu lại, một lúc sau nàng rốt cuộc vẫn hỏi: ”Mụ mụ, rõ ràng Bổn gia không đồng ý thu nhận
chúng ta...Vì sao sau đó lại đồng ý lưu chúng ta?”
”Đó là yêu cầu của công chúa a, lúc đó Bổn gia chỉ có một người thừa kế là công chúa, thái độ công chúa lại
rất mãnh liệt, Bổn gia cũng liền đồng ý.” Diệp Di cười, ”Bổn gia rất cưng chiều công chúa, hơn nữa dù sao
Bổn gia cũng sẽ không để ý việc thu nhận vài người.”
”Vì sao công chúa muốn thu nhận chúng ta?” Bởi vì yêu ngươi a! Bởi vì vẫn yêu mười mấy năm...Vì sao?
Lời công chúa nói vẫn ở bên tai của nàng, không gạt đi được?
”Cái đó thì không rõ lắm, nói chung, hiện tại có thể ở lại cũng toàn bộ là nhờ công chúa, cho nên phải luôn
cảm tạ công chúa a.”
Là vì thích sao? Là vì thích sao? Lúc được ở lại đây, cũng là vì ngươi đã thích ta sao? Công chúa.
”Mụ mụ, nếu như một người vẫn luôn tổn thương một người khác, thế nhưng đến cuối cùng nàng lại đau
lòng nói cho đối phương nàng vẫn luôn thích đối phương, vẫn thích đối phương mười mấy năm, loại này là
thích sao? Là yêu sao? Loại này... được gọi là tình yêu sao?...”
Diệp Di trầm tư, ”Có lẽ người kia chẳng qua là quá ngu ngốc, tìm không được phương pháp đúng đắn để
yêu một người, thế nhưng vậy cũng không thể phủ nhận đó chính là tình yêu a. Tựa như...Tựa như công
chúa thích Tiểu Nại, Tiểu Nại cũng thích công chúa. Tuy rằng điều đó không thể so sánh với tình yêu, thế
nhưng cũng là tình huống như nhau.”
”Không! Không phải!” Diệp Nại đột nhiên kinh hồn lên, nói năng lộn xộn: ”Chúng ta không phải, ta, ta
tuyệt đối không thích công chúa! Ta, ta như thế nào có thể sẽ thích công chúa đây? Ta, ta ghét công chúa
nhất.”Diệp Di một lần nữa nở nụ cười mỉm, ”Tiểu Nại nếu như nói không thích công chúa, vì sao lại cưng
chiều công chúa như thế? Thật sự có rất nhiều chuyện Tiểu Nại vẫn không có khả năng cự tuyệt a. Thế
nhưng Tiểu Nại vẫn đều cưng chiều công chúa như vậy, cho dù công chúa buông thả, Tiểu Nại đều vẫn
không phải không nói cái gì sao?”
Diệp Nại không nói gì. Cái này, lại là vì sao đây?
”Diệp Di, ngươi ngủ chưa?” Ngoài cửa có hầu nữ nhẹ giọng hỏi.
”Vẫn chưa, có chuyện gì sao?”
”Công chúa muốn ta đem cái hộp này giao cho Tiểu Nại, Tiểu Nại đã ngủ chưa?”
Diệp Di mở cửa, ”Vẫn chưa, thật sự cảm ơn ngươi.” Hầu nữ cười mà không đáp.
”Mở ra xem đi, là thứ gì đây?”
Một hộp đầy tràn, tất cả đều là ảnh chụp của Diệp Nại. Vẫn có rất nhiều ảnh chụp thật lâu trước đây, lúc
đó mình vẫn là tiểu hài tử...Công chúa, ngươi đem tất cả ảnh chụp trước đây của ta đều lấy xuống hết sao?
Vì sao? Không phải nói thích ta sao? Ngươi...Hiện tại lại không thích nữa sao?
”Những tấm ảnh này, là chụp lúc nào vậy?” Lúc đó mình vẫn còn nhỏ như vậy, đã tới Bổn gia sao? Mình
đã không còn ấn tượng gì. Thế nhưng, ảnh chụp lại ở chỗ công chúa.

10

”Chính là tấm này!” Diệp Di vui vẻ cầm lấy một tấm ảnh, nở nụ cười: ”Lúc đó công chúa còn rất nhỏ, lúc
đó là năm ba tiểu học thì phải? Lôi kéo ta ầm ĩ, thấy ta không cho ngay lập tức khóc không ngừng, khi đó
ta là lần đầu tiên nhìn thấy công chúa khóc, làm ta giật cả mình, nhịn không được phải đưa cho nàng.”
Diệp Nại cầm lấy tấm ảnh, ”Phải không?” Hóa ra, thời điểm đó, ngươi cũng đã thích ta...Thế nhưng, ta đối
với ngươi thế nào? Mụ mụ nói...Ta đối với ngươi, là thích sao? Phải hay không phải?
”Tiểu Nại? Ngươi tại sao lại khóc?”
”Ta...Ta không biết, gần đây luôn rất kỳ quái, luôn muốn khóc, cứ muốn khóc. Mụ mụ, ta cảm thấy đầu
óc mình có bệnh, như thế nào vẫn muốn khóc đây? Ta bị bệnh, thật sự bị bệnh!!! Hức —— ta không nên
khóc —— mụ mụ, ta thật sự không nên khóc ——” nước mắt không ngừng lại được. Chuyện này đến cuối
cùng lại là vì cái gì?
”Nói như vậy, thật sự kỳ quái a...Công chúa nếu thích như thế, lại vì sao muốn đem những tấm ảnh này trả
lại cho ngươi đây? Hiện tại không còn thích nữa sao?”
Hiện tại đã không còn thích nữa sao? Không còn thích? Hóa ra ngươi đã không còn thích nữa rồi sao?
Nước mắt rốt cuộc cuộn trào mãnh liệt khiến cho Diệp Di không thể chịu được, Oa! một tiếng thì ghé vào
trên giường khóc liên tục...
Thời điểm sáng sớm, Diệp Nại nhìn ra ngoài cửa sổ thì cây anh đào đã hoàn toàn héo tàn, khẽ nói: Mụ mụ,
ta nghĩ ta có một chút thích công chúa, ta nghĩ ta có thể thử thích nàng một chút.”
Diệp Di cười, ”Vậy sau này công chúa đi cũng phải thường xuyên liên lạc a...Được rồi, hình như công chúa
muốn ngày mai đi thì phải? Thời gian thật là nhanh quá...””Ừm.” Hiện tại, ta nên làm cái gì bây giờ? Công
chúa, ngươi muốn ta đi tìm ngươi sao? Sau khi ta nói như vậy, ngươi còn muốn ta đi tìm ngươi sao? Hay
là, ta nên che đi lỗ tai, mắt nhắm lại, trở nên như không biết chuyện gì xảy ra mặc cho ngươi ly khai? Thế
nhưng, ngươi đi thì chính là thế giới này ta cũng không tìm được một người sẽ thích Diệp Nại ngốc nghếch
như vậy...Thích Diệp Nại tầm thường như vậy.
Dưới tán cây anh đào trong sân trường, nam hài vẫn như thế nói với Diệp Nại, ”Diệp Nại, ta thích ngươi,
cùng công chúa không có bất kỳ quan hệ gì.”
Trên mặt của Diệp Nại từ đầu đến cuối đều không có bất kỳ biểu tình gì, đối diện lời nói của nam hài cũng
làm lơ, chỉ là nói nhỏ: ”Ngày hôm nay, là thứ bảy mà...”
”Diệp Nại, ta thích ngươi, xin hẹn hò cùng ta.”
Diệp Nại ngẩng đầu, lộ ra nụ cười châm chọc, ”Thích? Nói cho ta biết, ngươi sẽ thích ta bao nhiêu? Bao
lâu? Toàn bộ thế giới nhưng ngươi sẽ chỉ nhìn đến một mình ta thôi sao? Ngươi sẽ thích ta mười mấy năm,
cho dù cho tới bây giờ ta cũng chưa từng biết đến chuyện đó sao?”
”Diệp Nại.”
”Ngươi không thể, thế giới này ngoại trừ nàng thì sẽ không còn ai làm như vậy, sẽ vì Diệp Nại tầm thường
mà làm như vậy. Tuy rằng, ngay cả phương pháp đúng đắn nàng cũng không dùng...Cho nên, thứ bảy...Xin
lỗi, ta có chuyện quan trọng muốn đi, nếu không đi vậy thì cái gì cũng không còn, ta thật sự sẽ khóc.” Nếu
như ta xuất hiện, ngươi sẽ không đi nữa, vậy ngươi liền không muốn đi nữa. Nếu như có thể nói, xin đừng
tổn thương ta nữa. Tuy rằng, ta còn không biết nên làm thế nào bây giờ, thế nhưng rất muốn nhìn thấy
ngươi, rất muốn thử thích ngươi...
Cây anh đào của Bổn gia tất cả cũng đều héo tàn, không còn một đóa hoa nào nữa, công chúa ở trước cổng
vẫn như trước xinh đẹp vô cùng. Nam sinh tuấn tú đối diện công chúa nói rằng: ”Công chúa, xin mỉm cười,
nếu ngươi mỉm cười toàn bộ anh đào của thế giới cũng sẽ vì ngươi nở rộ.” Dưới táng cây anh đào, nam hài
cứ nắm lấy tay công chúa.
”Thế nhưng, đã không còn lý do để ta phải mỉm cười, ta cười không nổi, có lẽ sau này ta cũng sẽ không
cười nữa...” Thật sự, không đến tìm ta sao? Thật sự không sao? Cho dù ta xinh đẹp như vậy, ưu tú như
vậy, ngươi vẫn sẽ không thích ta sao? Hay bởi vì ta là nữ nhân? Ngươi, thật không công bằng...Mau đến
đi...Mau đến đi...Diệp Nại, ngươi đến, ta liền ở lại.
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”...” Công chúa ngẩng đầu lên, nhìn một chỗ xuất thần, yên lặng một thời gian dài sau đó, ánh mắt mắt của
nàng mê ly, lại ôn nhu làm cho người ta nói không nên lời.
Nam sinh bên cạnh nghi hoặc ngẩng đầu, nhìn theo hướng nhìn của công chúa, ở nơi đó, có một nữ sinh
không cao, nàng không phải rất đẹp, không phải rất quyến rũ, không phải rất thanh tú, cũng không phải
rất khả ái nhưng rất ấm áp, ấm áp đến nỗi có thể làm cho bất kỳ kẻ nào cũng đều được hạnh phúc. Cuối
cùng, nam sinh nghe thấy được công chúa thấp giọng gọi tên: ”Diệp Nại.”
”Ngươi đừng đi có được hay không?”
”...”
”Ngươi đừng thích hắn có được hay không?”
”...”
”Ngươi thích ta có được hay không?”
”...”
”Ngươi cho ta một cơ hội có được hay không? Công chúa xinh đẹp tôn kính.”
Sau đó, tất cả mọi người đều thấy trên mặt công chúa đột nhiên hiện ra một nụ cười vô cùng vô cùng xinh
đẹp, nụ cười kia đã từng là nụ cười xinh đẹp nhất thế giới của công chúa, rốt cuộc lại trở về.
Cuối cùng, nàng hướng đến chỗ Diệp Nại đứng, lại theo thói quen vươn tay ra, giống như mỗi ngày.
Lúc Diệp Nại lại một lần nữa đến gần, công chúa đột nhiên đem nàng ôm vào lòng. Nàng thật ra mỗi một
lúc vươn tay ra đều muốn ôm Diệp Nại như vậy. ”Không cần cơ hội lựa chọn, ta vẫn không ngừng, yêu
ngươi.”
Thật lâu sau đó, Diệp Nại ở trong lòng công chúa nở nụ cười tươi vui, vòng tay sau lưng ôm lấy công chúa.
”Xin lỗi...Để ngươi đợi lâu như vậy, thế nhưng hiện tại ta nghĩ ta sẽ bắt đầu thử thích ngươi, Tang Linh.”
Chính văn Hoàn

5. Chương 5: Phiên Ngoại 01
”Ngày hôm nay là lễ tình nhân của Trung Quốc a.” Công chúa sáng sớm ở bên tai của Diệp Nãi nói không
ngừng, Diệp Nại có một chút không hiểu, quay đầu nhìn công chúa nói: ”Ta chưa từng bao giờ trải qua lễ
tình nhân.” Ngụ ý là Ngươi có thể yên tâm, ta sẽ không nhận quà lễ tình nhân đâu. Sau đó, Diệp Nại lại
nghiêng đầu suy nghĩ một chút, lễ tình nhân đều không phải nữ sinh tặng quà cho nam sinh sao?
Cảm thấy dụng ý của công chúa đại khái không phải thế này, Diệp Nại thật lâu sau đó lại bồi thêm một
câu, ”Ta sẽ không tặng quà cho bất kỳ ai.”
”Ơ kìa??? Không tặng quà sao??? Vì sao Diệp Nại không tặng quà?”
Diệp Nại thật sự phiền muộn?? Lẽ nào ý của công chúa không phải như thế sao?? Lẽ nào công chúa muốn
mình tặng quà cho nam sinh sao?? Ngẫm lại thì thấy rằng không giống sẽ là như vậy, vì vậy càng thêm chắc
chắn mà nói: ”Thật sự sẽ không, công chúa hy vọng ta tặng quà cho nam sinh sao??”
Công chúa ngữ khí mạnh mẽ nói: ”Đó là điều đương nhiên a!!! Chẳng lẽ Diệp Nại mong ta tặng quà cho
nam sinh sao??”
Công chúa tặng quà cho nam sinh sao?? Ngẫm lại cũng là chuyện không có khả năng a!!! Bất quá...Diệp Nại
lại nghiêm túc suy nghĩ, nếu là chuyện mà công chúa nói ra, nàng dĩ nhiên là phải ngẫm lại thật tốt...Nếu
như thật sự xảy ra chuyện như vậy, bản thân sẽ thế nào đây?
Thật lâu sau, Diệp Nại nghiêm túc hồi đáp: ”Nếu như công chúa thật sự làm như vậy, ta sẽ không ngăn
cản bởi vì công chúa nhất định thật sự vô cùng thích người nam sinh đó nên mới làm như vậy, thế nhưng
ta nghĩ ta sẽ khóc, ta thật sự sẽ khóc. Công chúa, cho nên dù cho người thật sự tặng quà cho nam sinh thì
ngàn vạn lần đừng cho Diệp Nại biết.”
12

*Aw ~ Tiểu Nại thật là một cái tiểu bạch thụ đáng yêu a
Công chúa cười rất đắc ý: ”Thật à?? Vậy Diệp Nại hiện tại cực kỳ rất thích ta à!!!”
”Ừm!!! Ta cũng cảm thấy vậy.”
Dường như là không ngờ Diệp Nại sẽ thẳng thắn như vậy, khuôn mặt của công chúa rất không được tự nhiên
mà đỏ lên. Thanh âm rầu rĩ nói: ”Cái đó...Vẫn là nhanh đến trường đi...”
”Được!!” Từ lúc biết được tâm ý của công chúa thì phát hiện công chúa thật sự đột nhiên thay đổi rất nhiều,
đối với mình rất tốt làm cho mình cảm giác có chút không được tự nhiên.
”Chờ một chút.” Thời điểm lên xe, Diệp Nại cúi người giúp công chúa buộc tốt dây giày bị lỏng ra. ”Sau
này không nên không để ý như vậy, dây giày bị lỏng mà nói là chuyện rất nguy hiểm a.”
”Diệp Nại!!” Công chúa đột nhiên kêu tên Diệp Nại lên. ”Ừm??” Diệp Nại ngẩng đầu, sau đó đôi môi của
công chúa nhẹ nhàng rơi vào trên đôi môi của nàng. Diệp Nại có một chút mê muội nhưng vẫn rất bình tĩnh
tiếp nhận.
”Ta yêu ngươi.”
Diệp Nại cười. ”Ta biết a!!!”
Lễ tình nhân hôm nay, tâm tình của công chúa lại không được tốt, vẫn đang ngây người ra, biểu tình như
có có chút suy nghĩ, còn liên tục mắc lỗi. giống như hiện tại...
Diệp Nại có chút cau mày, ”Làm sao vậy?? Thế nào lại làm đổ canh, sẽ bị phỏng a. Lỡ như bị thương thì
không được rồi.”
Công chúa nỉ non: ”Diệp Nại.”
”Ừm.”
”Ngươi yêu ta không??? Ngươi có quan tâm ta không???”
”Đương nhiên a!!!”
Làm sao lúc nào cũng là bộ mặt biểu tình ngơ ngác như thế này a??? Thật sự một chút cũng không biết
người ta đang suy nghĩ cái gì sao??? Cuối cùng, cứ nghĩ nghĩ như vậy, công chúa rốt cuộc cũng không còn
cách nào nhẫn nại mà bạo phát, ”Nếu là như vậy!!! Tại sao ngươi một chút cũng không biết ta đang suy
nghĩ cái gì?? Diệp Nại ngươi thật là ngốc chết đi được!!! Thật sự đáng ghét!!!” Sau đó cứ chạy một mạch
về phòng mình.
Diệp Nại lại thật sự phiền muộn, làm sao vậy??? Mình lại làm sai cái gì sao???
”Trời ơi!!!” Trong phòng, công chúa hối hận khó mà mở miệng, ”Làm sao lại nói nàng đáng ghét chứ???
Thật vất vả mới để nàng thích mình a!!! Nếu thật sự bị ghét thì phải làm sao đây??? Trời ơi là trời!!! Tại
sao mình lại nói như vậy được!!! Đúng thật là rất ngốc a!!! Mình muốn chocolate!!! Tại sao Diệp Nại không
phát hiện ra?”
Diệp Nại mở cử tiến vào: ”Thì ra là vì như vậy a!! Ta còn tưởng rằng ta lại làm sai chuyện gì chứ.” Nàng
cười rất rực rỡ, nàng có một chút xấu hổ đem chocolate trong tay để vào tay của công chúa. ”Bởi vì trước
đây thấy ngươi cho tới bây giờ đều không ăn chocolate a, cho nên còn tưởng rằng ngươi không thích ăn??
Cũng không biết có nên tặng cho ngươi hay không, sớm biết như vậy thì không cần phải do dự.”
Người đang tức giận lập tức mở cờ trong bụng mà nở nụ cười: ”Người khác tặng đương nhiên là không thích
ăn, thế nhưng Diệp Nại tặng thì không giống a!!!”
”A!!! Thiếu chút nữa thì quên mất!! Giống như ngươi nói đó...Ta có chút xấu hổ...Công chúa, Ta cũng rất
yêu ngươi.” Sau khi nói xong câu đó, Diệp Nại có chút ngốc nghếch đem môi của mình đưa đến, trong miệng
công chúa đều là hương vị của chocolate, tràn đầy ngọt ngào. Hương vị rất tốt.
”Ngủ ngon, công chúa phải ngủ sớm một chút a.” Diệp Nại tiếp tục mỉm cười, xoay người muốn chạy nhưng
phát hiện tay bị công chúa gắt gao kéo lại. Nghi hoặc, ”Làm sao vậy?? Còn có chuyện gì sao??”
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”Ngày hôm nay ngươi ở lại ngủ cùng ta, có được không?”
”Sao? Công chúa?” Trước đây chưa từng ngủ cùng nhau a. Diệp Nại có chút không thoải mái.
”Ngươi đồng ý có được không??”
”Ta không quen, bất quá công chúa muốn, ta liền ở lại.”
Công chúa một tay nắm Diệp Nại bổ nhào lên giường. Mỉm cười, ”Bởi vì biểu hiện vừa rồi của Diệp Nại
thật sự rất tốt, cho nên hiện tại ta muốn hôn ngươi, nếu như Diệp Nại thật sự yêu ta thì đồng ý có được
không?”
”Công chúa?!!” Có chút kinh ngạc.
”Đồng ý không? Diệp Nại.”
Diệp Nại có chút đỏ mặt, nàng đem đầu cuối rất thấp, ”•#... —— ”
”Ngươi nói gì? Ngươi đồng ý không? Ta thật sự muốn hôn ngươi a.”
Diệp Nại ngẩng đầu, ”Vậy thì nhanh lên một chút a!!! Không nên chỉ nói mà không làm.”
”Diệp Nại...Ta yêu ngươi!!”
”...” Thanh âm trả lời đã tiêu tan trong nụ hôn chuẩn dài. Rất lâu sau đó, trong phòng của công chúa phát
ra một tiếng thét kinh hãi của Diệp Nại. ”Công chúa, người đang làm gì?!!”
Cuối cùng, công chúa mỉm cười ngọt ngào trả lời: ”Chúng ta đã thành niên, đã có thể, nếu không làm thì
có khả năng sẽ bị muộn mất...”
”Ơ??? Thế nhưng....nữ sinh và nữ sinh...Không thể...”
”Có thể a!!!”
”Đừng, bỏ đi...”
”Xuỵt, đừng nháo a...”

6. Chương 6: Phiên Ngoại 02
Khi mùa xuân đến, cây anh đào của Bổn gia toàn bộ nở rộ một mảnh yên hồng, vô cùng xinh đẹp. Vào
ngày thứ bảy, công chúa như cũ rất sớm đã rời giường. Tuy không cần đến trường thế nhưng có chuyện so
với đến trường còn quan trọng hơn, cho nên muốn thức dậy sớm.
”Mụ mụ, buổi sáng tốt lành.”
”Tiểu Nại buổi sáng tốt lành.” Ngoài cửa sổ, thân hình ở dưới táng cây anh đào đi qua đi lại vô cùng bận
rộn, mang quần áo đi phơi, quét rác, làm những việc phải cần làm hôm nay. Ở dưới táng cây anh đào to
lớn lâu năm, thân hình của nàng có vẻ gầy nhỏ và đáng thương. Sau khi nhìn thân hình gầy nhỏ của nàng,
công chúa sẽ không nhịn được mà mỉm cười. Thế nhưng, khi nhìn thấy trên khuôn mặt nàng có chút nhàn
nhạt đau buồn, công chúa liền sẽ sờ đến ngực trái của mình, bởi vì người này không nhịn được đau đớn.
”Ngươi vĩnh viễn cũng sẽ không vì ta mà mỉm cười sao? Giống như ngươi vĩnh viễn cũng sẽ không thích ta.”
Khi thân hình ở dưới táng cây anh đào đi vào nhà, không còn đi ra ngoài nữa thì công chúa cuối cùng xoay
người, ngã xuống giường. Trên tường có rất nhiều hình chụp nữ hài, bản thân công chúa biết như vậy rất
kỳ quái, thế nhưng công chúa muốn chỉ cần vừa mở mắt ra thì có thể nhìn thấy khuôn mặt của nàng, cho
dù những thứ đó không chân thật thì cũng không sao cả.
”Khi nào thì kỳ tích mới xuất hiện, ngươi sẽ thích ta??? Giống như ta thích ngươi.”
Bên ngoài có người gõ cửa, ”Hôm nay công chúa muốn đi ra ngoài không ạ? Ngày hôm nay không cần đến
trường.”
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Nhắm mắt lại, yên tĩnh phác họa nét mặt của người đứng ngoài cửa. Sau đó, công chúa nở nụ cười nhẹ
nhàng nói: ”Ừm! Hôm nay có việc, cho nên muốn đi ra ngoài.”
”Công chúa có ý định muốn dùng bữa sáng không ạ?”
”Có!”
Trên đường, người đi qua đi lại vẫn nhiều như cũ. Rộn ràng nhốn nháo, cánh hoa anh đào uyển chuyển bay
tới đây, trong không khí thỉnh thoảng thấy được cánh hoa màu hồng phấn. Tiếp đó, cả con đường đều trở
nên lãng mạng.
”Công chúa xinh đẹp, vì sao người lúc nào cũng không tập trung vậy? Vì sao người không vì ta mỉm cười?
Công chúa xinh đẹp, nụ cười của người vì ai mà nở rộ?” Nam hài bên cạnh hỏi như thế. Người này rất có
thể nàng sẽ cùng hắn sống chung, là nam hài rất ôn như rất thân sĩ. Có lẽ nàng sẽ thích hắn, nếu như nàng
không biết người kia trước thì nàng sẽ thích hắn. Thế nhưng thật đáng buồn, nàng đã biết người kia trước
tiên, cho nên hiện tại nàng vĩnh viễn cũng sẽ không thích nam hài này. Cho dù có thích thì cũng sẽ không
yêu.
”Ngươi nói, làm sao mới có thể để một người yêu một người đây?” Công chúa đột nhiên hỏi như vậy.
Nam hài nở nụ cười, ”Vậy dùng toàn bộ tâm hồn của mình mà yêu người đó đi.”
”Phải không? Dùng toàn bộ tâm hồn của mình mà yêu sao?” Công chúa lặp lại câu nói, sau đó liền mỉm
cười. ”Ta rất muốn đi mua quần áo, ngươi có muốn đi cùng ta không?”
”Đây là vinh hạnh của ta, công chúa xinh đẹp.”
Nam hài từ trước đến nay vẫn không hiểu được công chúa, giống như nàng luôn hẹn hò cùng những nam
sinh khác nhau, lại chưa từng mỉm cười với bọn họ, chưa bao giờ nói chuyện với bọn họ. Cũng chưa bao
giờ hẹn hò với bọn họ quá hai ngày. Cũng giống như việc hiện tại nàng đang mua quần áo, nàng luôn mua
những bộ trang phục nhỏ bé, rõ ràng là thân hình nàng rất thon dài, nhìn rất tốt nhưng thường thường
nàng lại mua những bộ quần áo rất ngắn rất ngắn, cũng hay thường nói một vài câu gì đó mà hắn nghe
không hiểu.
”Cái vừa nãy dường như rất hợp với người.”
”Thế nhưng không hợp với nàng a!!!” Giống như câu nói này đây, nam hài vẫn không thể hiểu. Vì sao nàng
luôn nói như thế?
”Phải không?”
”Ừ! Ngươi xem cái móc khóa này, có đẹp hay không? Ta muốn tặng cho nàng, nếu như nàng có thể thích
thì tốt rồi.”
”Đúng không?” Nàng kia, là ai đây? Chỉ biết đến duy nhất một chuyện, nàng nhất định là một người con
gái, một người con gái mà công chúa rất thích. Là em gái của công chúa sao? Nam hài nở nụ cười nhìn
vô cùng tốt, không có vấn đề gì. Công chúa hắn thích hạnh phúc là tốt rồi. ”Giờ ăn trưa cũng gần tới rồi.
Muốn ăn gì không? Công chúa xinh đẹp.”
Trên mặt công chúa gợn lên một nụ cười vô cùng xinh đẹp, ”Ta thật ra có chút muốn ăn cơm hộp, trước đây
khi nhìn nàng ăn, ta cũng rất muốn ăn. Nếu như chính tay nàng làm thì tốt rồi, ta nhất định sẽ ăn ngay.”
”Cơm hộp sao? Được.” Nàng kia, nam hài không biết là ai, thế nhưng hắn nghĩ có một ngày nào đó, hắn sẽ
biết. Hắn sẽ biết, người con gái mà công chúa vẫn luôn bận tâm đến này.
Tiếp theo đó, ngay khi một cánh hoa cuối cùng trên cây anh đào của Bổn gia rơi xuống, ngay khi trên nhánh
cây chỉ còn lại hoàn toàn một màu xanh lục, nam hài thấy được một người con gái, không quá xinh đẹp,
không quá quyến rũ, không quá đáng yêu nhưng rất ấm áp. Có thể sưởi ấm tâm hồn lạnh lẽo của bất kỳ kẻ
nào.
”Ngươi đừng thích hắn có được hay không?”
”Ngươi đừng đi có được hay không?”
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”Ngươi thích ta có được hay không?”
”Ngươi cho ta...thêm một cơ hội có được hay không? Công chúa xinh đẹp tôn kính.”
Người con gái kia mặc quần áo công chúa mua, đeo móc khóa công chúa mua. Nàng là Diệp Nại mà? Là
người con gái trong truyền thuyết vẫn đi theo công chúa, là người con gái mà công chúa vẫn thường khi dễ.
Là người con gái mà công chúa muốn dùng toàn bộ tâm hồn để yêu.
Trong một khắc công chúa vươn tay ra, nam hài cuối cùng cũng đã hiểu. Hóa ra, nàng là người con gái mà
công chúa luôn nói tới. Hóa ra, nàng chính là người con gái mà công chúa vẫn luôn yêu. Tình yêu vụng về
như thế, bởi vì không tìm được cách thích hợp, cho nên chỉ có thể dùng cách khi dễ nàng nàng.
Nếu dùng toàn bộ mạng sống để yêu, thì xin hai người hãy luôn luôn hạnh phúc. Công chúa hắn thích hạnh
phúc thì đều có thể...
Phiên ngoại Hoàn.
Đọc và tải ebook truyện tại: http://truyenclub.com/cong-chua-ai-nu-dong-i
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