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บทนํา
14 ก.พ. XXXX
JS School
ฟุบ~
ฉันโกยของขวัญทั้งหมดที่ไดมาในวันแหงความรักขึ้นไวในออมแขน
ไมวาจะเปน...ชอดอกไมชอใหญสามชอ ชอเล็กสองชอ และดอกไมยิบยอย
อีกยี่สิบกวาดอก ตุกตาสารพัดสัตวไมวาจะเปนแมว หมา หมู หมี กระตาย
แลวก็ยังมีช็อกโกแลตแทบทุกยี่หอไมเวนแมแตไมโลคิวบยอดฮิต...
สวัสดีจาเบาหวาน T^T
นี่ไมใชเรื่องแปลกอะไรที่ฉันจะไดรับของขวัญวันวาเลนไทนจากผูชาย
มากมายกายกองยิ่งกวาจอมปลวก มันเกิดขึ้นแบบนี้ในทุกๆ ปเหมือนเดจาวู
เดินไปไหนก็มีแตคนอิจฉา แถมยังซุบซิบนินทาวาฉันนะขี้กั๊ก ไดของขวัญกอง
พะเนินแบบนี้จากผูชายแทบจะทุกระดับชั้น แตกลับไมเคยตอบรับความรูสึก
ของใครหนาไหนทั้งนั้น พูดงายๆ ก็คือยังโสด โสด อยูตรงนี้มาตลอด แตจะ
บอกอะไรใหนะ มันไมใชเรื่องกั๊กหรืออะไรหรอก ฉันนะอยากมีแฟนจะตาย

Page School Boy Idol ���������� �������������.indd 7

5/8/2561 BE 13:36

แสตมปเบอรี่

8

อิจฉาพวกที่ไดเดินควงแขนแฟนกันทุกวันวาเลนไทนเลยดวย แตที่ฉันยัง
ไมตกลงปลงใจกับใคร นั่นก็เพราะวาในหัวใจฉันมีแคคนคนเดียวกางเสื่อนอน
จองพื้นที่อยูในนั้น อยูมาตั้งแต ม.1 ยัน ม.6 ดวยซํ้า แตเขากลับไมเคยรูเลย...
เพราะเขาคือเพื่อนฉัน...เพื่อนสนิทของฉันเอง
เพื่อนที่คบหากันหกปเต็มๆ มาโรงเรียนดวยกัน กลับดวยกัน คุยกัน
ทุกวัน กินขาวดวยกัน ทําทุกอยางรวมกัน จนใครๆ คิดวาเราสองคนเปน
แฟนกัน แตกลับมีแคเราเทานั้นที่รูวามันไมใช
และคงมีแคฉันเทานั้นที่อยากใหมันใช...
"ชวยถือมั้ย"
เสี ย งนุ  ม ๆ ที่ ดั ง ขึ้ น ด า นหลั ง ทํ า เอาฉั น สะดุ  ง ตกใจจนแทบโยนของ
ทุกอยางลงพื้น TOT ดีนะที่ยังพอควบคุมสติไดอยูบาง ก็เลยมีแคดอกกุหลาบ
ดอกเดียวทีร่ ว งหลนลงมาจากออมแขนแลวตกตุบ ลงไปบนโตะ เจาของเสียงนัน้
เอื้อมมือไปหยิบขึ้นมาสงให เลนเอาฉันนิ่งไปชั่วขณะ เพราะเผลอมโนในใจวา
ดอกกุหลาบดอกนี้เขาซื้อมาใหฉัน
แตมันไมมีวันเปนจริง...
ไมมีวัน
"อะ...เอาคืนไปสิ หรือจะใหฉันชวยถือ"
ฉันไดแตมองเขายืนถือดอกกุหลาบสงใหฉันเหมือนยังตกอยูในภวังค
แหงการหลอกตัวเอง >///< อยากใหมีใครมาแอบถายภาพนี้เอาไวจัง ฉัน
อยากเอาไปอัพลงไอจีวาในที่สุดเขาก็ใหของขวัญวันวาเลนไทนฉันบาง แต
ไมไดหรอก...ก็วันนี้วันที่ 14 ก.พ. (วันวาเลนไทน) ไมใช 1 เมษายน (วันโกหก)
ซะหนอย TOT
"ไมเปนไรหรอกโซน นายเองก็คงไดของขวัญเยอะไมแพกัน เก็บแรงไว
หอบขาวหอบของของนายเถอะ"
รูแลวใชมั้ยละ...
ผูชายคนนี้คือ 'โซน' หรือ 'โอโซน' เพื่อนสนิทคิดไมซื่อของฉันเอง (มีแต
ฉันนะที่คิดไมซื่อ T^T) อันที่จริงแรกๆ ฉันเองก็ไมไดชอบเขาหรอก แตเพราะ
เขาเปนผูช ายทีฉ่ นั สนิททีส่ ดุ ไวใจมากทีส่ ดุ และดูแลฉันไดดมี ากทีส่ ดุ มันก็เลย
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เริ่มรูสึกฟรุงฟริ้งขึ้นมาเรื่อยๆ จนกระทั่งเมื่อตอน ม.3 ที่เขาตัดสินใจมีแฟน
ฉันกลับรูสึกหงุดหงิดอยางบอกไมถูก ทุกอยางมันขวางหูขวางตาไปหมด ฉัน
แทบไมอยากไดยินชื่อผูหญิงคนนั้นออกมาจากปากเขาเลยดวยซํ้า ตอนนั้น
แหละทีท่ าํ ใหฉนั คอนขางแนใจวาฉันชอบเขา และโซนเองก็เหมือนจะดูออกวา
ฉันไมแฮปปเทาไหรที่เขามีแฟน สุดทายเขาก็ตัดใจบอกเลิกผูหญิงคนนั้นไป
และฉันก็กลับมาทําตัวปกติกับเขาเหมือนผูหญิงเมนสหมดยังไงยังงั้น แฮร~
>_<
"ฮะๆ ไมมหี รอก" โซนหัวเราะชอบใจ "ปนฉี้ นั ตัดสินใจไมรบั ของขวัญจาก
ใครเลยแมแตคนเดียว"
"อาว! ทําไมละ เดี๋ยวยัยพวกนั้นก็เสียใจแย O_o"
"ก็ไมไดชอบใครเปนพิเศษนี่นา ถารับมาแลวไมไดคิดอะไร สุดทาย
ก็ตอ งปฏิเสธไปอยูด ี ไหนๆ ก็ตอ งเสียใจแลว สูป ฏิเสธไปตัง้ แตแรกซะเลยดีกวา
จะไดไมตองเจ็บนาน ^^"
"ออ..."
"อีกอยางนะ ปนี้เธอก็คงไดของขวัญเยอะอีกตามเคย ฉันก็เลยตองทํา
แขนใหวางๆ ไวหนอย จะไดชวยเธอถือไดไง ปกอนๆ เห็นหอบหิ้วพะรุงพะรัง
เปนยัยปาบาหอบฟางแลวสงสาร" โซนขยิบตาใหฉันพลางยื่นมือมาแยงของ
บางสวนไปถือ ไมสิ! แทบจะทั้งหมดเลยแหละ เขาเหลือเพียงชอดอกไมสอง
สามชอไวใหฉันถือเทานั้น
เกือบจะซึ้งใจอยูแลว ติดแคยัยปาบาหอบฟางนี่แหละที่ไมโอเค T^T
"แหะๆ ก็แคหอบขึ้นแท็กซี่เอง ถึงของจะเยอะแตก็ไมไดหนักอะไรมาก
ฉันก็พอถือไหวอยูนะ"
"เธอนี่ก็ดื้อประจํา" โซนยิ้มบางๆ กอนจะเอยปากถาม "แลวเปนไงละ
ที่รับๆ ของเคามาหมดนี่ มีถูกใจคนไหนบางมั้ย"
"เออ...ก็ ไมมีหรอก"
มีแตคนที่ยืนอยูตรงหนาเนี่ย ไดมั้ยละ ใหยางลบสักกอนก็ถูกใจแลววว
>_<
"ไมมีเลยสักคนเหรอ จากเกือบยี่สิบคนที่ใหของขวัญมาเนี่ยอะนะ"
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"อือ"
"ไมไดชอบใครเลยเหรอ"
ชอบสิ!
ฉันอยากจะตะโกนใสหนาเขาแบบนี้เลยละ
นายไง! คนที่ฉันชอบอะ...โซน!!! มีแคนาย!!!
แตสิ่งที่ฉันทําไดก็เพียงแคสงยิ้มเจื่อนๆ ใหเขา ยังใจไมกลาพอที่จะพูด
ออกไป เพราะเห็นมานักตอนักแลว เคสเพื่อนรักเพื่อนแบบนี้ สุดทายถา
ไมไดเปนแฟนกัน ก็จะเสียความเปนเพื่อนไปตลอดกาล
และฉันก็กลัววาเราสองคนจะเปนอยางหลังนะสิ...
"อื้อ...ฉันไมไดชอบใครเลย"
"งั้นก็...รับนี่ไปอีกสักชิ้นนะ"
โอะ O_o โซนสงอมยิม้ สีรงุ สวยงามไซสใหญเทาหนาทีผ่ กู โบเล็กๆ สีชมพู
มาใหฉนั เลนเอาหัวใจฉันเตนแรงตึกตักยิง่ กวาไดรบั ดอกไมชอ ใหญยกั ษไหนๆ
จากใครทั้งหมดซะอีก
"นะ...นาย ใหฉันเหรอ =[]="
"เปลาหรอก" คําตอบของเขาทําเอาฉันแทบอยากจะขวางของทุกอยาง
ในมือใหกระเด็นออกไปนอกโลก ทําไมใจรายนัก T^T "ก็ของไอทีทีไง มัน
ฝากมาใหเธออีกแลว"
"ออ...นั่นสินะ ชวงหลังๆ เห็นเงียบหายไป นึกวาจะเลิกชอบฉันไปแลว
ซะอีก"
เฮอ~ ทีแ่ ทกเ็ ปนบุคคลปริศนาทีม่ าแอบปง ฉันอีกคนนะ ทีทเี ปนเพือ่ นสนิท
ตางโรงเรียนของโซน หนาตาเปนยังไง ฉันก็ไมเคยเห็นหรอก เขาไมยอมเปดเผย
ตัวตนสักที แอบไปเห็นฉันตอนไหนก็ไมรู รูแควาเขาชอบใชโซนเปนพอสื่อ
เอานัน่ เอานีม่ าใหฉนั บางทีกเ็ ปนของขวัญ บางทีกข็ นม บางทีกก็ ารดใหกาํ ลังใจ
ตางๆ
ยอมรับวาแรกๆ ฉันก็อดคิดเขาขางตัวเองไมไดวา อาจจะเปนโซนนัน่ แหละ
ที่ชอบฉัน แลวก็แอบตั้งชื่อขึ้นมาใหมเองมั่วๆ วาเปนทีที (ยอมาจากอะไรฟะ...
ทนโทงี้?) แตพอเห็นการดที่เขาฝากมาให ลายมือก็คนละสไตลกับโซนเลย
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แถมบางทีเขาก็คยุ โทรศัพทกบั ฉันดวยการใชโทรศัพทของโซนโทรมา แถมยังมี
โซนคอยสงเสียงเจือ้ ยแจวอยูข า งๆ หนักไปกวานัน้ บางทีกม็ วี ดิ โี อคอลลกนั ดวย
แตทีทีก็ใชสติ๊กเกอรรูปสัตวตางๆ ปดหนาตัวเองไว ทําใหฉันมองไมเห็นหนาที่
แทจริงของเขา แตที่แนๆ คือหมอนี่อยูรวมเฟรมเดียวกับโซนตลอดเวลา และ
นัน่ ยิง่ ทําใหฉนั มัน่ ใจวาทีทตี อ งไมใชโซนแนนอน และเขาก็มตี วั ตนจริงๆ (ยกเวน
วาโซนจะจางทีทีใหมาทําอะไรแบบนี้แทนเขานะนะ แตจะทําไปเพื่ออะไรกัน
ละ มันไมมีเหตุผลเอาซะเลยนี่นา -*-)
"ยังไมเลิกชอบหรอก แคชวงนี้มันยุงๆ นะ"
"นี่เขาก็จีบฉันมาสองปเต็มแลวนะ เมื่อไหรจะมาใหเห็นหนากันสักทีละ
ถาไมมาใหเห็น ฉันก็ไมมีวันจะชอบเขาไดหรอก"
"ก็มันไมอยากใหเธอตัดสินคนที่หนาตาไง นี่ถาเกิดมันโผลมาแลว
หนาตาขี้เหร หัวบุบ จมูกบี้ คิ้วหาย ตาซายบอด เธอก็จะไมชอบมันใชมั้ยละ"
"ก็ไมขนาดนั้นมั้ยยย" ฉันละอยากเอาตุกตาฟาดหนาหลอๆ ของเขานัก
ที่พูดมานี่ใชคนหรือเปลาเอย -_-; "แตถึงยังไง ฉันก็ไมไดชอบผูชายที่เอาแต
เปยอยางเดียวนะ คือ...อยางนอยๆ เราควรจะไดมาเจอกัน ไดศึกษาเรียนรูกัน
และกันแบบตัวตอตัว โดยไมตองหลบๆ ซอนๆ แบบนี้นะ"
"งัน้ ก็รออีกไมนานหรอก เห็นมันบอกวาเร็วๆ นีม้ นั จะยอมเผยตัวตนจริงๆ
ของมันใหเธอรูสักที และหวังวาเธอคงจะไมรังเกียจมันดวย"
โซนก็พดู มาซะจนฉันกลัวเลยเนีย่ ถึงขัน้ รังเกียจเลยเหรอ เปนโรครายแรง
อะไรหรือเปลาอะ ฮือออ T^T
"เออ...ไมรังเกียจหรอก ถึงเจอแลวไมไดรูสึกอะไร อยางนอยก็ยัง
เปนเพื่อนกันไดนะ"
"ฮะๆ เธอนี่ใจแข็งชะมัด ชอบคนยากซะจริงๆ เลย ^^"
ไมไดยากเวยยยย ก็แกไง แกอะโซนนนนนน เมื่อไหรจะรูตัวสักที
โอยยย~~~
"ก็ไมขนาดนั้นหรอก แตแคมันยังไมไดมีคนที่รูสึกวาชอบเฉยๆ"
"อาฮะ...แตถึงจะชอบ มันก็คงจะสายไปแลวเนอะ" จูๆ โซนก็พูดแบบนี้
กอนจะเดินหอบของขวัญพะรุงพะรังทัง้ หมดนําหนาฉันออกไป "ในเมือ่ เหลืออีกแค
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ไมกี่เดือน พวกเราก็จะเรียนจบกันแลว คงไมไดเจอกันทุกวันแบบนี้ละ"
"นายหมายถึง...ฉันกับนายเหรอ O_O"
คําพูดที่สื่อความหมายแปลกๆ ทําใหฉันถึงกับสั่นสะทาน
หรือวา...โซนกําลังคิดจะบอกอะไรฉันอยูหรือเปลานะ
"ไมใชสิ ก็หมายถึงพวกเราทุกคนนั่นแหละ รวมถึงเธอดวย"
คะ! ไมมี...ไมมีอะไรพิเศษ =_=
"ออ~"
"ก็ถาเธอตอบตกลงคบกับใครไปสักคนแลว แตพอเรียนจบ ก็จะไมได
เจอกับเขาทุกวันเหมือนเดิม โอกาสเลิกกันมันก็เยอะไง"
"ไมเกีย่ วหรอก ถาชอบกันจริงๆ ยังไงก็หาเวลาคุย หาเวลาเจอกันไดอยูด "ี
"ก็แลวแตคนจะคิดละนะ"
"งั้น...ถาเกิดวา..."
บาจริง! อยูดีๆ ฉันก็โพลงอะไรออกไปก็ไมรู เหมือนลืมตัวอะ คือคลายๆ
จะพูดกับตัวเอง แตมันดันเสียงดังซะจนโซนไดยิน ทีนี้ก็เลยพูดตอไมออกแลว
เลนเอาเขาถึงกับหยุดเดินแลวหันมาถาม
"วาอะไรละ...ทําไมเงียบไป"
"คือ...ถาสมมติวาฉันมีคนที่ชอบอยูในโรงเรียนนี้ ฉันก็ไมควรจะบอกให
เขารูสินะ"
"หืม?" โซนเลิกคิ้ว "เธอมี...คนที่ชอบดวยเหรอ"
"สมมติไง...ไมเขาใจเรื่องสมมติเหรอ" ฉันแกลงเอาไหลชนแขนเขา
แกเขิน กอนจะเปนฝายเดินนําไป เพราะไมอยากใหเขาหันมาเห็นอาการ
ผิดปกติของฉัน ถาโซนรูวาฉันกําลังหนาแดงอยู เขาตองสงสัยแนๆ "แคอยากรู
ความคิดเห็นนายเฉยๆ นะ"
"ออ...ถางั้น"
คราวนี้โซนเปนฝายเงียบไปบาง จนฉันตองหยุดเดินแลวหันมาถามตอ
"ถางั้นอะไรละ...ทําไมเงียบไป"
"เธอก็นาจะบอกเขานะ"
"อาว! ก็ไหนนายบอกวาถึงคบกันไป ยังไงก็ตองเลิกกันอยูดีไมใชเหรอ"
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"แตเธอก็บอกเองวาไมเกี่ยวกันนี่"
"เอา! นี่คือนายจะกวนฉันถูกมะ??"
"เปลาๆ ไมใชอยางนั้นหรอก" โซนหัวเราะเบาๆ ดวงตาเขาเวลายิ้มเปน
รูปสระอิเลย เนี่ยแหละสิ่งที่ทําใหฉันหลงเสนหในตัวเขาละ เวลาที่โซนยิ้มนะ
มันเหมือนบรรยากาศรอบๆ ตัวกลายเปนสีพาสเทลไปหมด เผลอมองทีไรเปน
หลงจนหาทางออกไมเจอทุกที "ฉันก็แคคิดวาการไดพูดออกไปมันดีกวา
เก็บเอาไวนะ ถึงสุดทายจะไดคบหรือไมไดคบกันก็เถอะ แตอยางนอยเรา
ก็จะไดรูวาเขาคิดยังไงกับเรา ซึ่งถาเคาชอบ ก็อาจไดคบกันตอ แตถาไม
อยางนอยเคาก็ไดรบั รูค วามในใจของเรา ดีกวาจากกันไปโดยทีย่ งั ไมไดบอกให
เคารูนะ"
"งั้นฉันควรจะบอกเขาเหรอ…"
แยละทีนี้...ตอนแรกตั้งใจวาตอใหตองนอนขาดใจตายตรงหนาก็จะ
ไมบอก แตเลนดันมายุกันทางออมแบบนี้ ไปตอไมถูกเลยเนี่ย >_<
"อืม...ก็บอกไปสิ ไมมีเหตุผลอะไรที่จะไมบอกนี่"
"แตฉันกลัวอกหักนี่นา ถาเกิดเขาไมไดชอบฉันขึ้นมาละ"
"แลวมันตางกับการไมไดบอกตรงไหน รักเขาขางเดียวมันก็เจ็บพอๆ กัน
นั่นแหละ"
จริงดวยแฮะ...ถึงตอนนี้โซนจะยังไมมีแฟน แตพวกสาวๆ ก็ชอบมา
วอแวกับเขาตลอด บางทีฉันก็หึงจนหนามืด อยากจะไลตะเพิดออกไปซะ
ใหพนๆ แตติดที่วาทําไมได ทําไดเพียงแคคํารามเกรี้ยวกราดอยูในใจ และ
โซนก็ไมเคยรับรูดวย เพราะรอบนี้ฉันมีสกิลในการเก็บอาการที่อัพเลเวลขึ้น
กวาเดิม อีกนิดก็จะเปนผูเชี่ยวชาญดานการแอบรักแลวดวยคะ ฮือ U_U
"นั่นสินะ..."
"นี่! ทําไมเธอทําหนาแบบนั้นละ ไหนบอกเปนเรื่องสมมติไง แตดูซีเรียส
อยางกับเปนเรื่องจริงเลย"
"หา! เปลา...เปลาสักหนอย >///<"
"ถามจริงเถอะ...เธอแอบชอบใครอยูรึเปลา หือ?"
เอาแลวไง! โอยยย...ไมนาหาเรื่องถามอะไรแบบนั้นออกไปเลย โซน

Page School Boy Idol ���������� �������������.indd 13

13

5/8/2561 BE 13:36

แสตมปเบอรี่

14

สงสัยแลวเนี่ย T^T แลวประเด็นคือตอนนี้ฉันยังไมพรอมที่จะพูดออกไปจริงๆ
นั่นแหละ
มัน...มันยังไมกลาพออะ
"เออ...คือ"
"ถามีก็บอกมาเถอะนา ฉันไมลอเธอหรอก"
ไมไดกลัวโดนลอซะหนอย
ที่กลัวนะ...อยางอื่นตางหาก
"คนที่ฉันชอบนะ..."
"นองครับๆ"
จูๆ ก็มีเสียงใครบางคนดังแทรกขึ้นในระหวางที่เรากําลังเดินคุยกัน
มาจนถึงหนาประตูโรงเรียน พอฉันกับโซนหันไปมอง ถึงไดเห็นวาเปนคนขาย
ตุกตาที่มาเปดแผงขายอยู แตบนโตะเหลือเพียงตุกตาเปดสีเหลืองตัวใหญ
ตั้งอยูอยางเดียวดายเพียงแคตัวเดียว
"มีอะไรเหรอคะพี่"
"ชวยพี่ซื้อตุกตาหนอยเหอะนะ อยากกลับบานแลว แมพี่รอกินขาวอยู
นะๆๆๆ"
เอิม่ ...ยิงดรามาใสสดุ ชีวติ ไอฉนั ก็เปนคนเซนซิทฟี เกีย่ วกับเรือ่ งครอบครัว
ดวยสิ เอาพอเอาแมมาอางแบบนี้ ตองใจออนแนๆ...
แตวนั นีก้ เ็ พิง่ ไดมาตัง้ สีห่ า ตัวเลยนะ ถึงจะไมมเี ปดก็เหอะ ตุก ตาเต็มบาน
ไปหมดแลววว U_U
"เออ...คือวา"
"นะๆๆๆ พีล่ ดใหพเิ ศษเลย จากรอยเกาสิบ เหลือรอยหาสิบ ขายราคาทุน
เลยเนี่ย ขอรองละ พี่จะไดกลับบานไปหาแม แมพี่รอนานแลว แกยิ่งทองไส
ไมคอยดีอยูดวย ไมอยากใหกินขาวผิดเวลา"
เอาโรคภัยไขเจ็บมากดดันไปอี๊กกก T^T ถารีรออีกนิดฉันวาเขาคงตอง
ตอสายใหแมมาคุยกับฉันแนๆ ดูทรงแลวไมนาจะชิ่งยาก สงสัยวา...
"ไมเอาละพี่ ไมเห็นเหรอวาพวกผมมีตกุ ตาเต็มไมเต็มมือกันไปหมดแลว"
โซนเหมือนจะรูวาฉันกําลังอึกอักอยู เขาก็เลยชวยพูดให แตคุณพี่วัลลียอด
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กตัญูก็ยังไมยอมแพ
"แตเทาที่มองดู พวกนองยังไมมีตุกตาเปดกันเลยนี่นา ไหนๆ ก็มีสัตว
มาฝูงใหญแลว เอาเปดนี่ไปอีกตัวสิ มันจะไดไมเหงาไง กลับบานไปนอนอยู
ตัวเดียวเหงาแย เนอะเจาเปดเนอะ!"
เออ...สรางสตอรี่แกงเพื่อนใหเปดใหไกก็ไดเหรอออ แลวดูมันมองหนา
ฉันสิ ทําสายตาออนวอนขนาดนั้นทําไมอะ *O*
"คือพี่ครับ ผมวา..."
"โอเคคะๆ ก็ได หนูซื้อเปดตัวนั้นเองก็ไดคะพี่ หนูยอมแลว T^T"

15

บนแท็กซี่
"เฮอออ~ เธอนี่จริงๆ เลยยย ขี้ใจออนอีกละ แลวดูซิเนี่ย มีแตตุกตา
สารพัดสัตวเต็มไปหมด เดีย๋ วนาอรก็บน อีกอะวาลนตู" โซนบนอุบหลังจากทีฉ่ นั
ยอมจายเงินซือ้ ตุก ตาเปดตัวนัน้ มาจนได และตอนนีข้ องทัง้ หมดก็กองแองแมง
อยูริมฝงขวาของเบาะหลัง ขางๆ เราสองคน
"แตนายก็รวู า ตุก ตาพวกนัน้ ฉันไมไดเปนคนซือ้ มา ฉันไมเคยซือ้ ตุก ตาเอง
เลยนะ มีแตคนให"
"แลวเปดนั่น!"
โซนชีไ้ ปทีเ่ ปดสีเหลืองทีน่ อนเริงราอยูบ นตักฉัน เลนเอาฉันไดแตยมิ้ แหง
"นี่เปนเหตุสุดวิสัย นายก็รูนี่ ^^;"
"ฉันพยายามจะชวยเธอปฏิเสธแลว แตเธอก็ไมฟง"
"โธ! ก็พี่เขานาสงสารอะ เขาจะรีบกลับบานไปกินขาวกับแมนะ"
"เรื่องจริงรึเปลาก็ไมรู"
"เอานาๆๆๆ" ฉันเขยาแขนโซนเบาๆ ใหเขาหยุดบน "ไหนๆ ก็ซื้อมาแลว
จะเอาไปโยนทิ้งที่อื่นก็นาเสียดายนี่นา"
"อืม...จะวาไป ฉันก็เพิง่ คิดอะไรบางอยางออก เธอสามารถกําจัดเปดตัวนี้
ทิ้งแบบไมเสียเปลาไดอยูนะ"
"หืม? ไดเหรอ ยังไงอะ O_O"
"เธอก็เอาไปเปนของขวัญใหคนที่เธอชอบไง! มอบแลวก็สารภาพรักกับ
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เคาซะเลย ดีมะ"
...
เออ...อีตาโซนเอยยย T///T ยิ้มภูมิใจกับความคิดของตัวเองแบบสุดๆ
โดยที่ไมไดรูเรื่องอะไรกับเขาเลยยย ยังไมรูตัวอีกวาคนที่ฉันชอบนะ คือเขา!
แลวถาฉันจะมอบไอเจาเปดเหลืองนี่ใหใครสักคน คนคนนั้นก็ตองเปนเขาอีก
นั่นแหละ มันไมใชความคิดที่ดีเลยสักนิด...ไมใชเลย U_U
"วาไง! ไมดเี หรอ เนีย่ ยังทันนะ วนกลับไปทีโ่ รงเรียนใหมมยั้ เผือ่ คนทีเ่ ธอ
ชอบอาจจะยังไมกลับก็ได"
"อยาเลย...เขาออกจากโรงเรียนมาแลวละ"
"เธอรูไดยังไง O_O"
"เพราะเขานั่งอยูตรงนี้...กับฉัน"
"ฮะ???"
ไมรูเหมือนกันวาทําไม อยูดีๆ ฉันก็เกิดใจกลาบาบิ่นขึ้นมา ก็โซนเองนั่น
แหละที่คอยยุฉันปาวๆ แบบนี้ สุดทายฉันก็เลยตัดสินใจไมเก็บความรูสึกนี้
เอาไวคนเดียวอีกแลว เหลือเวลาที่จะไดอยูดวยกันอีกแคไมกี่เดือน
เขาควรจะรูความจริงสักที!
"เธอหมายความวายังไง"
"ก็หมายความวา..."
ฉันพึมพําเบาๆ กอนจะยกเปดสีเหลืองขึน้ มาแลวยืน่ ใหเขาดวยความเขิน
สุดหัวใจ ไปยืนขอซอสฟรีที่ KFC ยังไมเขินเทานี้เลยนะ >///<
"คนที่ฉันชอบมาตลอดนะ...คือนาย"
"???"
"ฉันชอบนายไง! โซน...ฉันชอบนาย >///<"
(ติดตามอานตอไดในฉบับเต็ม)
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