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คำ�นำ�

ความสุขของคนเราไม่เท่ากัน อย่างเช่นคนคนหน่ึงแค่ได้กอดแมวในวันท่ี 

เหน่ือยล้าก็เป็นความสุขมากแล้วสำาหรับเขา เช่นเดียวกันกับความรักที่แค่ได้รัก 

ก็มีความสุข แม้ว่าอีกฝ่ายจะไม่เคยรับรู้เลยก็ตาม

หลายๆ คนน่าจะเคยมีประสบการณ์การแอบรัก แต่จุดที่แตกต่างกันไปคือ 

การเลือกว่าจะเปิดเผยหรือจะยังคงเก็บมันไว้ในใจต่อไป คนท่ีสารภาพความรู้สึก 

ออกไปแล้วอาจจะได้รบัความสขุเมือ่อกีฝ่ายตอบรบั หรอืกลายเป็นความทกุข์ในยามที ่

ไม่สมหวัง แต่ก็มีบางคนพอใจกับการปกปิดอีกฝ่ายไว้แลกกับความสุขเล็กๆ น้อยๆ  

ในระยะห่างที่เพียงพอ เพื่อที่จะประคับประคองให้ความรักนั้นยังคงสวยงามต่อไป

อย่างที่บอกว่าความสุขของคนเราน้ันไม่เท่ากัน ความสุขของ 'คิง' เองก็หยุด 

อยู่ที่การแอบรัก 'เขา' และคิดว่าจะไม่มีวันเปิดเผยมันออกไป ทว่าเขาคนนั้นกลับรับรู้

และค่อยๆ ย่นระยะห่างระหว่างกันให้สั้นลง

ระยะห่างที่สั้นลงนี้...จะทำาให้ความสุขของคนแอบรักเพิ่มมากขึ้นหรือเปล่านะ

ด้วยไมตรีจิต

สำานักพิมพ์เอเวอร์วาย
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5NAVY

ค�ำนิยม

มอบแด่...ใครบางคนที่มีความรักที่แม้จะรู้ว่าไม่มีวันเป็นไปได้ 

แต่ก็ยังหวังว่าสักวันความรู้สึกที่หาสาเหตุไม่ได้นี้

จะได้ประกาศออกไปในที่สุด

และมอบแด่...ใครคนนั้นที่กลายเป็นก�าลังใจและรอยยิ้มทั้งหมด 

นับตั้งแต่ครั้งแรกที่เราเจอกัน

หากได้อ่านถึงบรรทัดนี้ ช่วยยิ้มและกล่าวค�าว่าขอบคุณมากกว่าขอโทษ

ช่วยยิ้มยินดีมากกว่าร้องไห้ ช่วยมีความสุขมากกว่าความเจ็บปวด

และช่วยรับรู้ไว้ว่าไม่ว่าช่วงเวลานี้จะสิ้นสุดลงที่ตรงไหน

ผมอยากให้คุณรู้ว่า

'นี่คือช่วงเวลาที่ดีที่สุดในชีวิตของผม'
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กฎข้อที่ 1
อย่าให้เขารู้ตัว

เราไม่มีทางรู้ว่าความรักจะด�าเนินไปทางไหน

จนกว่าจะถึงจุดจบ

บนโลกน้ีสิ่งท่ีพิเศษกว่าท้องฟ้าที่สามารถเปลี่ยนสีได้หลากหลาย  

พิเศษกว่าปรากฏการณ์ธรรมชาติที่บางครั้งเกิดจากการที่สิ่งเล็กๆ รวมตัวกัน 

พิเศษยิ่งกว่าการก�าเนิดของโลกใบนี้ 

ผมคิดว่ามันคือใครคนหนึ่ง

อ่า เขาอาจจะไม่ได้พิเศษส�าหรบัทกุคนหรอกครบั มองจากสายตาคนอืน่ๆ  

เขาก็แค่ผู้ชายที่หน้าตาพอใช้ได้คนหนึ่ง เก่งหน่อยก็เรื่องมีน�้าใจ พิเศษกว่านั้น

อีกนิดก็รอยย้ิมนั้นที่สดใสชะมัด! เขาคงไม่รู้ตัวหรอกว่าคนอื่นเขามีความสุข

เวลามองรอยยิ้มของเจ้าตัวน่ะ...

เราถึงไหนแล้วนะ ขอโทษครับ นอกเรื่องไปหน่อย 

ทีบ่อกว่าเขาคอืคนพิเศษน่ะหมายถึงเขาพิเศษกับคนอย่างผมเป็นพิเศษ

น่ะครับ

เขาพิเศษตรงทีไ่ม่ว่าผมจะอยู่ในช่วงอารมณ์ท่ีแย่แค่ไหน ก�าลงัร้องไห้อยู่ 

หรือก�าลังเครียดคร�่าครวญกับเกรดที่พากันร่วงเหมือนหุ้นตก แม้กระท่ัง 

ก�าลังโกรธใครบางคนจนนึกอยากจะแปลงร่างเป็นสัตว์ประหลาดพังทุกอย่าง

ให้ราบเป็นหน้ากลอง แค่เห็นเขาปรากฏตัวขึ้นมา แค่เห็นเขาขยับ ยิ้ม หัวเราะ  
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หรือแม้แต่แค่ขมวดคิ้ว ผมก็สามารถกลับมายิ้มได้ทันที

อะไรนะ มันพิเศษตรงไหนงั้นเหรอ

ถึงมนัจะเป็นอะไรทีธ่รรมดาสดุๆ แต่เอาเข้าจรงิความพิเศษมนัอยู่ตรงที่

ความธรรมดา แต่กลับพิเศษส�าหรับเรานี่แหละครับ

บางครัง้แค่ในความรูส้กึของเราเชือ่ว่ามนัพิเศษ...มนัก็พิเศษแล้วล่ะครบั

เหมือนกับผมในตอนนี้ที่รู้สึกว่าเขาคนนั้นคือคนพิเศษของผมไง

มันเริ่มต้นจากตรงไหนงั้นหรือครับ 

อืม...น่าจะเป็นวันที่ท้องฟ้าสว่างและไม่ค่อยมีเมฆวันนั้นล่ะมั้งครับ 

มันเป็นช่วงสายของวันเสาร์ที่ร้อนสุดๆ แต่ผมกลับต้องเดินออกจากหอ

เพ่ือมาหาอะไรกินก่อนท่ีจะเป็นลมตายในห้องพักของตัวเอง แดดข้างนอก 

ร้อนเสียจนผมมองเห็นตัวเองลอยข้ึนมาจากถนนตามไอน�้าเลยทีเดียว ถึงจะ

เป็นแบบนั้นก็ยังถือว่าผมดวงดีใช้ได้ท่ีเดินมาถึงร้านอาหารตามส่ังได้โดยท่ี 

ไม่ล้มลงไปนอนกองกับพื้นเล่นที่ไหนสักที่ 

ผมทีก่�าลงันัง่กนิข้าวอย่างเอาเป็นเอาตายใช้เวลาท่ีก�าลังเค้ียวให้อาหาร

ชิ้นโตๆ ลงท้องไปโดยไม่ติดคอตายไปเสียก่อนมองเหม่อออกไปด้านนอก 

ของร้านเพิงริมทาง ดูรถท่ีวิ่งกันรวดเร็วราวกับไม่กลัวว่าหากมีใครสักคน 

จะข้ามถนนแล้วเกิดกะจงัหวะก้าวข้ามผดิขึน้มาอาจท�าให้เกิดอบุตัเิหต ุ ก่อนจะ 

สังเกตเห็นภาพหนึ่งที่ไม่เข้ากับการจราจรในวันนี้เอาเสียเลย

ภาพที่ผมเห็นตอนนี้คือคุณยายท่านหน่ึงยืนอยู่ริมถนนตรงบริเวณ

ทางม้าลาย ดูเหมือนว่าท่านก�าลังจะข้ามถนนพอดี ทว่าก็ไม่สามารถข้ามได้

เนื่องจากบริเวณนี้ไม่มีสัญญาณไฟและเป็นท่ีท่ีมีรถเยอะมากในช่วงสายๆ  

แบบนี้ ท่านจึงได้แต่ยืนรอแล้วรอเล่า รอว่าเมื่อรถบางตาแล้วท่านจึงค่อยข้าม 

แต่รอสักเท่าไหร่ก็ไม่มีใครใจดียอมชะลอรถให้คนข้ามเลยสักคัน

ผมรีบยัดข้าวท่ีเหลือทั้งหมดเข้าปาก รีบจ่ายเงิน และรีบว่ิงเพ่ือท่ีจะ 

ข้ามถนนไปรับคุณยายท่านน้ัน แหม...ฟังดูเป็นคนดีใช่มั้ยครับ ผมมันคน 

ขี้ใจอ่อนน่ะครับ ถึงจะเห็นแก่ตัวมากกว่าก็เถอะ ทว่ามีน�้าใจกับคนแก่คนเฒ่า

สักนิดก็ไม่ได้ท�าให้ผมเสียหายอะไรนี่นา
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ผมวิ่งไปที่ทางม้าลายตรงข้ามกับคุณยาย ก�าลังจะยกมือขอทาง 

อยู่แล้วเชียว ไม่คิดว่าจะมีคนที่ใจตรงกันยกมือขอทางขึ้นมาเสียก่อน

มผีูช้ายคนหนึง่ยืนอยู่ข้างคณุยาย ประคองท่อนแขนและค่อยๆ พาท่าน

เดินข้ามถนนมาทีละก้าว กระทั่งมาถึงอีกฝั่งจึงท�าให้ผมได้เห็นเขาชัดเจนขึ้น 

"เมื่อยแย่เลยนะครับยาย แต่เดินอีกนิดเนอะ เดี๋ยวก็ถึงบ้านแล้ว"

"ขอบคุณนะจ๊ะ"

"ครับ ยินดีรับใช้ครับผม"

เสียงพูดคุยกลั้วเสียงหัวเราะพร้อมกับร่างคนแก่และชายหนุ่มหน่ึงคน

ผ่านผมไปช้าๆ แต่ไม่รูท้�าไมในสายตาของผมมนัช้ากว่าน้ัน ช้าเหมอืนทุกอย่าง

รอบตวัมนัหยุดและมเีพียงคนคนน้ันเคลือ่นไหว ช้าจนผมเห็นรอยย้ิมน้ันชดัเจน

และได้กลิ่นหอมๆ จากอีกฝ่ายด้วย 

ทว่ามันก็มีสิ่งหนึ่งที่สวนทางกับภาพช้าๆ เหล่านั้น

มนัคอืหวัใจของผมท่ีเต้นรวัในอกเหมอืนก�าลงัมใีครสกัคนเล่นเพลงรอ็ก

ข้างในนั้น

เลือดจากทุกส่วนในร่างกายสูบฉีดผ่านเส้นเลือดฝอย จนชีพจรของผม

เต้นดงัตบุๆ ชดัเจนในหู เสยีงมนัคล้ายเสยีงเบสทุ้มๆ จากเครือ่งล�าโพงขยายเสยีง 

ราคาแพง เพราะมันดังจนกลบทุกเสียงไปหมดเลย

แม้ว่าผู้ชายคนน้ันกับคุณยายจะหายลับไปจากสายตา ผมก็ยังรับรู้ถึง

ความรู้สึกในวินาทีนั้นได้เพียงแค่นึกถึงรอยยิ้มนั้นอีกครั้ง 

แม้กระท่ังตอนน้ีที่วันเวลาได้พัดพาเอาช่วงเวลาที่น่าประทับใจน้ันใส่

กล่องท่ีชือ่ว่าความทรงจ�าไปแล้ว แต่ผมก็ยังจ�าได้เสมอ จ�าได้ถึงการเปลีย่นแปลง 

ของตัวเองที่เกิดจากผู้อื่น

และจากนี้มันคงจะเปลี่ยนแปลงต่อไปเรื่อยๆ เมื่อเราได้พบกันอีก

การพบกันที่ไม่ได้จ�ากัดว่าจะต้องเป็นตอนน้ีหรือพรุ่งนี้ บางทีอาจจะ 

เป็นมะรืนนี้หรือปีหน้า แต่ผมเชื่อว่าสักวันความคิดถึงที่มีพลังศรัทธามากมาย

อยู่ในนั้นจะน�าพาผมไปพบเขาได้อีกครั้ง

อาจจะไม่ได้พัดพาผมให้เดินเข้าไปในชีวิตของเขา มันอาจจะมีแรง 
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น�าให้ผมท�าได้แค่อยู่รอบตัวเขาเหมือนสายลมสักสายท่ีเขาอาจจะรู้สึกถึง 

การมีอยู่ แต่สักวันก็จะเลือนหายไปคล้ายกับไม่เคยมีอยู่ ทว่าแค่นั้นก็มากพอ 

แล้ว

เพราะมนัคอืการแอบรกั รกัแบบท่ีมคีวามปรารถนาเดยีวต่อผูท้ีถู่กมอบ

ความรักให้คนนั้น

ความปรารถนาดี...ที่จะมอบให้เสมอ

ให้จนกว่าจะรับรู้

หรืออาจจะให้...จนกว่าจะไม่มีให้อีกต่อไป

อืม แย่ล่ะสิ

มันออกจะเศร้า แต่ท�าไมผมถึงได้ยิ้มอย่างมีความสุขแบบนี้กันหว่า

คงเป็นเพราะวันนีเ้ราได้เจอกันแล้วล่ะมั้ง

คณุคนท่ีอยู่ท่ามกลางเพ่ือนมากมายและก�าลงัหวัเราะกันเกีย่วกับหนังตลก 

ที่พวกคุณเพิ่งไปดูมา คุณที่แต่งตัวเสื้อนิสิตไม่เรียบร้อยเหมือนคนอื่นแต่กลับ

ดูดีกว่าคนอื่นๆ คุณที่ย้ิมสวยสุดๆ คนนั้น ถึงผมจะไม่กล้ามากพอที่จะไป 

ปรากฏตัวต่อหน้าคุณ แต่ยังไงก็ยินดีที่ได้ (กลับมา) เจอนะครับ

บ้าจริง

"ยิ้มอะไรอยู่คนเดียววะ"

ผมหยุดยิ้มไม่ได้เลย

ตอนนี้ผมก�าลังเรียนอยู่ชั้นปีท่ีสองในมหา'ลัยแห่งหน่ึงท่ีไม่ได้มีชื่อเสียง

โดดเด่นมากมาย ก�าลังน่ังหาข้อมูลส�าหรับท�ารายงานท่ีจะต้องส่งภายใน

อาทติย์หน้าในห้องสมดุกับเพ่ือนทีค่บกันมาตัง้แต่เปิดเทอมปีหน่ึง เป็นรายงาน

ที่ยากพอสมควรครับ ตอนท่ีได้ฟังหัวข้อครั้งแรกท�าเอาเครียดเลย แต่พอมา 

นั่งหาข้อมูลแล้วได้เจอกับคนคนนั้น ผมก็รู้สึกว่าไอ้รายงานมหายากเนี่ยบางที

ผมอาจจะท�าออกมาได้ดีก็ได้เสียอย่างนั้น

อานภุาพความรกันีท่�าให้คนเพ้อเจ้อได้เหมอืนคนพ้ียาจรงิๆ นะครบัเนีย่

ผมกลับไปสนใจเพ่ือนท่ีถามค�าถามมาคนนั้นด้วยการส่ายหน้าแล้ว 

ก้มหน้าก้มตาเปิดหนังสอืสลบักับหาข้อมลูอืน่ๆ เพ่ิมจากอนิเตอร์เน็ต มบีางครัง้
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ที่สายตาไม่รักดีแอบเผลอเหล่มองกลุ่มเพ่ือนที่มีคนคนนั้นอยู่ด้วยเป็นระยะ  

แต่เหมือนบางทีจะมองนานไปหน่อยจนลืมว่าตัวเองมาท่ีหอสมุดเพ่ือท่ีจะ

ท�างาน ไม่ใช่มาส่องคน ดีแล้วล่ะที่เพ่ือนทักข้ึนมา ผมจะได้ต้ังใจท�างาน 

ให้มันเสร็จๆ ไปเสียที

พูดมาตั้งนานผมยังไม่ได้แนะน�าตัวเองเลย ต้องขอโทษจริงๆ ครับ

เอาแบบง่ายๆ ผมช่ือคิงครับ มีน้องชายหนึ่งคนชื่อแจ๊ค เสียดาย 

ไม่มีน้องสาวอีกคน พ่อกับแม่จะได้ตั้งชื่อว่าแหม่ม...เอ่อ ชื่อมันคล้องจอง 

สมกับเป็นพ่ีน้องตรงไหนวะเน่ีย อย่าถามว่าท�าไมต้ังชื่อแบบน้ี ผมก็ไม่รู ้ 

เหมือนกันครับ ผมก็ไม่เคยถามพ่อกับแม่ซะด้วยสิ สงสัยเพราะพวกเขา 

พบรักผ่านวงไพ่มั้งครับ

ผมไม่มีเร่ืองถนัดเป็นพิเศษ ไม่มีอะไรท่ีชอบหรือเกลียดเป็นพิเศษ 

เหมือนกัน แต่มีคนพิเศษ แฮ่ 

พิเศษแบบที่พิเศษอยู่ข้างเดียวอ่ะครับ เขาไม่รู้เรื่อง 5555555

คนพิเศษของผมชื่ออะไรง้ันหรือครับ ไม่อยากบอกเลยอ่า กลัวคน 

จะมาชอบเหมือนกัน...แต่ถือเป็นกรณีพิเศษแล้วกัน คุณคนพิเศษของผม 

ชื่อเพจครับ เรียนอยู่คณะเดียวกัน มหา'ลัยเดียวกัน หอเดียวกัน และห้อง 

อยู่ชั้นเดียวกันกับผมด้วยแหละ 

ผมว่าต้องมคีนมองผมว่าเป็นโรคจติแหงเลย ไม่ใช่นะครบั! เปล่าโรคจติ

ขนาดท่ีจะตามติดชีวิตเขาตลอดย่ีสิบสี่ชั่วโมงขนาดนั้น มันเป็นเรื่องบังเอิญ

จริงๆ นะ! 

เรื่องมหา'ลัย บังเอิญมาเจอกันและรู้ว่าเขาเรียนที่นี่ก็ตอนรับน้องครับ 

ตอนนัน้เขาเป็นรุน่พ่ีปีสามทีม่าคอยยืนคมุการรบัน้องของพวกพ่ีปีสองไม่ให้มนั

รุนแรงหรือมีอะไรที่ผิดกฎ ผมได้แต่มองเขาที่ยืนตีหน้าเคร่งขรึมอยู่ตรงหน้า

เหมือนคนโง่ ส่วนมืออีกข้างก็จิกต้นขาตัวเองเพื่อพิสูจน์ว่าภาพที่เห็นตรงหน้า

ไม่ใช่ความฝัน!

ไม่นึกไม่ฝันเลยว่าคณะที่ชอบโคตรๆ จะน�าพาให้ผมได้มาเจอกับคนที่

ทั้งชอบโคตรๆ และคิดถึงโคตรๆ คนนี้!
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ต่อมาเรื่องหอและห้องพักนี่ก็บังเอิญครับ หอนั้นเป็นหอที่ใกล้ที่สุดแล้ว

ถ้าดูจากระยะทางที่เดินไปมหา'ลัยได้ในเวลาสั้นๆ โชคดีส�าหรับผมมากที ่

ดนัมาจองตอนท่ีมคีนหนึง่ออกไปพอด ีจงึได้มาอยู่ในหอน้ีพร้อมกับในวันทีเ่ขา

ย้ายออก และได้เจอกับเขาคนนั้นตอนก�าลังจะออกไปข้างนอกพอดี ยังจ�า 

ได้ดีถึงวันนั้นเลยครับ ผมในชุดนิสิตที่เพ่ิงกลับมาจากกิจกรรมในมหา'ลัย 

ห้อยป้ายชื่อเด่นหราเลย และมีสัญลักษณ์ของคณะบนป้ายชื่อ ท�าให้พ่ีเพจท่ี 

ก�าลังจะก้าวออกไปข้างนอกชะงักและเดินเข้ามาหาผมเสียก่อน

หัวใจของผมตอนน้ันเต้นเร็วมาก รัวเหมือนตอนตัวเองตีกลองเพลง 

Burnout Syndromes ท่ีประกอบอะนิเมะเรื่องโปรดอย่าง Haikyuu!! ย่ิง 

ระยะห่างของพวกเราลดลงมากเท่าไหร่ หัวใจผมก็ยิ่งสูบฉีดเลือดมากขึ้น  

มากขึ้น จนอดนึกกลัวไม่ได้ว่าผมอาจจะเป็นลมไปเลยก็ได้ พ่ีเขาส่งย้ิมมาให้

และพูดแค่ว่าดีใจที่ได้เจอน้องในคณะมาอยู่หอเดียวกัน เพราะท้ังหอตอน 

ก่อนหน้าทีผ่มจะเข้ามาอยู่นัน้มพ่ีีเขาคนเดยีวทีเ่รยีนคณะต่างจากคนอืน่ในหอ 

เขายังพูดเร่ืองอ่ืนอีกนิดหน่อยเก่ียวกับการใช้ชีวิตในหอพัก พวกข้อห้ามอะไร

เทือกๆ นัน้ แต่อยากจะขอโทษมากจรงิๆ ท่ีผมดันไม่มสีติมากพอจะจ�าได้ท้ังหมด  

ทีจ่�าได้แม่นสดุเหน็จะเป็นรอยย้ิมของพ่ีเพจในตอนน้ันและมอืทีเ่อือ้มมาตบบ่า

ก่อนจะจากไปของเขา

'ไว้เจอกันตอนรับน้องมหา'ลัยนะ'

หัวใจจะวายยย!

หลงัจากน้ันก็ต้องยอมรบัแล้วล่ะครบัว่าโรคจติจรงิๆ คอืหอพักของผมเนีย่ 

มันจะมีสองฝั่งครับ ฝั่งที่หันหน้าไปทางตะวันออกกับตะวันตก ผมกับพ่ีเขา 

อยู่ฝั่งตะวันออก และมันพิเศษกว่าอีกฝั่งตรงที่มีระเบียงเล็กๆ ซึ่งไม่ถูกบังจาก

ตึกสูงๆ สามารถรับแดดยามเช้าได้ดีเลยทีเดียว เพราะแบบน้ันเลยท�าให้ผม 

ได้รู ้นิสัยของพ่ีเขาอีกอย่าง คือพ่ีเขาตื่นเช้ามากและชอบออกมาดื่มกาแฟ 

ที่ริมระเบียงก่อนจะเข้ามหา'ลัย ไม่ว่าวันน้ันจะร้อน จะหนาว หรือฝนเพ่ิง 

หยุดตกกจ็ะเหน็พ่ีเขาออกมายืนประจ�า ภาพท่ีคุน้เคยคงเป็นพ่ีเพจในชดุเสือ้ยืด 

สีด�ากับกางเกงบ็อกเซอร์สีเทา แก้วกาแฟสีแดงลายจุดกับหัวยุ่งๆ เหมือนผ่าน
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สมรภูมิรบมาทั้งคืน พิงระเบียงโล่งๆ มองแดดยามเช้าไปจิบเครื่องด่ืมไป  

มันเป็นอะไรที่ท�าให้น่าตื่นขึ้นมาในตอนเช้ามากเลยทีเดียว เลยท�าให้เด็ก 

ท่ีชอบตื่นสายอย่างผมพลอยมีนิสัยท่ีดีตามเขาไปด้วย กลายเป็นว่าตอนนี้ 

ไม่ว่าจะเปิดเทอมหรือวันหยุด ถ้าไม่ได้ตื่นเช้าเวลาเดิม ต่อให้อยากนอนต่อ 

ผมก็นอนไม่ลงอยู่ดี...

พ่ีเพจไม่ค่อยกินข้าวเช้า หรือถ้ากินก็กินพวกแซนด์วิชง่ายๆ ที่ขาย 

ตรงก่อนทางเข้ามหา'ลัย แกจะแวะซื้อประจ�าเพราะคนขายเป็นคุณป้าท่ีด ู

ไม่ค่อยสบายคนหน่ึง แกท�าอร่อยนะ ผมลองไปซื้อตามมาแล้ว (ท�าไมฟังละ 

ดูน่ากลัวชิบเป๋ง) เหมือนว่าแกจะมีลูกชายที่ป่วยคนหน่ึงมั้งเลยต้องมาขาย 

เพราะโรคที่ลูกชายเป็นมันเรื้อรังเลยต้องเปิดขายมาตลอดหลายปี แกบอกว่า

ไม่รู้เหมือนกันว่าพ่ีเพจเริ่มมาซื้อต้ังแต่เมื่อไหร่ แต่หลายปีแล้วท่ีป้าเห็นพ่ีเพจ

มาทักทายทุกเช้าก่อนเข้ามหา'ลัย

แถมแกยังเล่าให้ฟังอีกว่าบางทีตอนหลังวันปีใหม่พี่เพจก็จะมีของขวัญ

มาให้ทั้งป้าทั้งลูกชายด้วย คนดีสุด!

ถามไปถามมาตอนน้ีผมเลยสนิทกับป้าไปอกีคนแล้วครบั และแน่นอนว่า 

ผมขอร้องไม่ให้ป้าบอกเรื่องเกี่ยวกับผมให้พี่เขาฟังโดยเด็ดขาด! ไม่งั้นผมตาย

แน่ ความแตกชัวร์

พ่ีเพจไม่มีรถหรือมอเตอร์ไซค์ แกอาศัยการขนส่งมวลชนอย่างเดียว 

เวลาไปไหนมาไหน ไม่ก็ติดรถเพ่ือนๆ ไปเอา เคยได้ยินแว่วๆ ตอนพ่ีเขา 

บ่นกับเพ่ือนว่าทุกวันนี้รถติดจะแย่ ขี้เกียจมีรถไปให้รถมันติดเพ่ิมอีกคัน  

(แต่เหมือนเพ่ือนพ่ีเขาจะแฉอีกอย่าง ประมาณว่าพ่ีเพจฉลองรถใหม่ด้วยการ

ชนกระถางในบ้าน เลยโดนห้ามขับแทน ฮา) อืม...แต่จากท่ีผมสังเกตมา  

ผมว่าพ่ีเขาคงแค่ขี้เกียจขับมากกว่า พ่ีเพจมีนิสัยอย่างหน่ึงคือข้ึนอะไรก็ตาม 

ที่เป็นพาหนะ (ยกเว้นพวกมอเตอร์ไซค์หรือจักรยานนะ) แกจะหลับ! หลับ

เหมือนตายอ่ะ คนปลุกก็ไม่ขยับ หลับแล้วหลับเลย จนกว่าจะถึงปลายทาง 

ถึงจะตื่นขึ้นมาเอง

จะถามล่ะสิว่าท�าไมรู ้ โฮ่! ถึงจะขี้ป๊อดและเป็นแค่คนแอบรัก แต ่
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อย่างน้อยๆ ก็เคยมีวาสนาสั้นๆ ในการได้น่ังข้างพ่ีเพจนะครับ! ตอนน้ัน 

มรีบัน้องนอกสถานทีค่รบั แล้วเกิดมกีารแอบสลับท่ีกะทันหัน เพ่ือนท่ีน่ังข้างผม 

ไปน่ังข้างรุ ่นพ่ีคนอื่นแทนมันเลยว่าง พ่ีเพจท่ีไม่มีท่ีน่ังเลยมาน่ังหลับอยู่ 

ข้างๆ ผมนี่แหละ เพราะครั้งนั้นผมเลยได้รูปตอนท่ีพ่ีเขาหลับมาหลายรูปเลย 

กดชัตเตอร์รัวๆๆ ไม่กลัวเมมกล้องจะเต็ม เพราะผมมีเมมกล้องเอาไว้ตาม 

ถ่ายรูปพี่เขาอยู่แล้ว ฮ่าๆ

จนทุกวันนี้มันผ่านมาจะหน่ึงปีแล้ว รูปด้านข้างของพ่ีเพจในยามหลับ 

ก็ยังเป็นรูปพื้นหลังของผมมาตลอด ไม่เคยเปลี่ยนเลย

เอาล่ะ ผมชักจะแสดงด้านโรคจิตมากเกินไปแล้ว พวกคุณอย่าเพ่ิง 

กลัวผมเลยนะ นานๆ ทีจะมีคนมานั่งฟังผมเพ้อถึงพ่ีเขาน่ีนา! คนแอบรัก 

มันเศร้าตรงที่เราพูดกับใครไม่ได้เลยนี่แหละว่าเราชอบใคร 

อะไรนะ ท�าไมถึงไม่ยอมสารภาพงั้นเหรอ โนวววว คุณคิดว่ามันมี 

สักก่ีเปอร์เซ็นต์กันท่ีคนแอบรักหน้าตาธรรมดาแบบผมเน่ียจะสมหวัง แถม 

อกีฝ่ายเป็นผูช้ายด้วย ถึงเดีย๋วนีค้วามรกัแบบเพศท่ีสามในสังคมจะมมีากมาย

เหมือนดอกเห็ด แต่ใช่ว่าจะสามารถยอมรับค�าบอกรักจากคนเพศเดียวกันได้

ทุกคนสักหน่อย

ผมยังไม่อยากถูกเกลียดหรือถูกมองด้วยสายตาแปลกๆ จากเขา

โอเค ท�าอย่างกับว่าตอนนี้เขามองผม เขาไม่เห็นผมอยู่ในสายตาก็จริง 

แต่นั่นก็มีความสุขดีออก ดีกว่าถูกเกลียดนะ 

ผมยอมให้เขาไม่รับรู้ความรู้สึกของผมไปตลอดชีวิตยังจะดีกว่าให้เขา 

รู้ว่าผมชอบแล้วท�าตัวเย็นชาหรือเกลียดใส่อ่ะ

หรือหากผมจะบอกเขา ก็คงเป็นวันท่ีผมแน่ใจแล้วว่าเราคงไม่มีวัน 

ได้เจอกันอีก อาจจะเป็นวันท่ีพ่ีเขาเรียนจบหรือผมต้องย้ายไปไหนท่ีไกล 

จนการกลับมาหาเขาเป็นเร่ืองยาก วันน้ันผมอาจจะพิจารณาเรื่องน้ีใหม่ก็ได้ 

แต่ตอนนี้ผมยังได้อยู่กับพี่เขาอีกตั้งหนึ่งปีแน่ะ! ดังนั้นไม่พูดออกไปหรอก

บางค�าพูดเราก็ไม่จ�าเป็นที่จะต้องพูดออกไปเสมอ แม่ผมเคยพูดเอาไว้

และวันนี้มันก็ได้ใช้...ไปกับความรู้สึกนี้
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ความรู้สึกของคนแอบรักที่ไม่มีวันส่งไปถึงนี่แหละ

แต่เราเลือกได้ที่จะให้ความรักของเราด�าเนินไปแบบไหน

และผมเลือกให้มันเป็นความสุข

แม้ว่ามนัจะเป็นความสขุและความรกัทีเ่กิดข้ึนกับผมเพียงฝ่ายเดยีวก็ตาม

วันน้ีเป็นอีกวันที่มีการเรียกประชุมปีสองและปีสูงๆ เก่ียวกับเรื่อง 

การรับน้องนอกสถานที่ท่ีวนกลับมาอีกคร้ัง น้องปีหน่ึงท่ีผ่านการรับน้องไป 

ในปีท่ีแล้วข้ึนมาเป็นรุ่นพ่ี เช่นเดียวกับที่ปีอ่ืนๆ ขยับย้ายตัวเองเป็นรุ่นพ่ีปี 

ทีส่งูขึน้ แม้จะมหีลายอย่างทีเ่ปลีย่น แต่เรือ่งการรบัน้องรวมไปถึงกจิกรรมต่างๆ 

ที่จะเกิดขึ้นก็ยังคงยึดธรรมเนียมเดิมๆ เหมือนเช่นที่ผ่านมา 

คิงเปิดประตูห้องท่ีร้างคนก่อนจะเลือกมุมท่ีเงียบสงบเพ่ือน่ังรอการ 

ประชมุที่ก�าลังจะมาถึง ปกติในการประชุมเขามักจะเป็นผู้ตามหรือคนท่ีคอย 

คล้อยตามเพ่ือนๆ เขาไม่มีความคิดท่ีจะอยากออกความคิดเห็นเรื่องอะไร 

เป็นพิเศษ ชอบที่จะได้รับค�าสั่งและท�าตามไปมากกว่า อ่า...แต่แน่นอนว่า 

ค�าสั่งนั้นจะต้องได้รับการยอมรับจากตัวเองก่อนล่ะนะถึงจะยอมท�าแต่โดยดี

เขาเลือกที่น่ังใกล้กับหน้าต่าง เอาไว้เผื่อตอนท่ีฟังเรื่องที่ประชุมแล้ว 

เบื่อๆ จะได้มองออกไปนอกหน้าต่าง ชมนกชมไม้แก้เบื่อไปเรื่อย แถมตรงน้ี 

ก็ลมโกรกดีด้วย ถ้าได้นอนกลางวันตรงนี้จะดีแค่ไหนนะ...

ดูท่าคงจะมีคนคิดเหมือนกันกับเขาเช่นกัน

"..."

ภาพที่เห็นคือผู้ชายตัวสูงที่นั่งอยู่ใกล้ๆ กับที่ที่เขายืนอยู่ นิ่งด้วยอาราม

หลับสนิท คล้ายไม่สนใจความเป็นไปของโลก ไม่สนแม้กระท่ังตัวเองจะถูก 

ลมพัดเอาใบไม้หรือขยะปลิวมาสุมที่ตัวเลยแม้แต่น้อย คนคนนั้นคือ...

พี่เพจ!!! 

คิงยืนอ้ึงมองรุ่นพ่ีท่ีตัวเองแอบชอบนั่งหลังห้องพิงผนังนอนหลับอยู ่

ริมหน้าต่าง ท�าให้ตอนท่ีเขาเข้ามาไม่เห็นอีกฝ่าย ลมเย็นๆ ท่ีพัดเข้ามา 
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ในห้องตัดกับแดดตอนบ่ายซึ่งอาบไล้ใบหน้าของคนท่ียังอยู่ในห้วงนิทรา 

อย่างอ่อนโยนท�าเอาคนที่มองอยู่เผลอมองเคลิ้มจนใจลอย 

เขาท้ิงตัวลงน่ังยองๆ ตรงหน้าพ่ีเพจ มองใบหน้าที่หลับสนิทนั่น  

ก่อนจะสังเกตเห็นใบไม้ที่ปลิวมาติดตามเส้นผมของอีกฝ่าย ซึ่งไม่ได้ติด 

แบบธรรมดาเสียด้วย ใบเล็กๆ ของต้นนนทรีท่ีก�าลังหลุดร่วงจากต้นปลิว 

มาติดตามกลุ่มผมสีน�้าตาลเข้มของพ่ีเพจ เขาจึงพยายามอย่างเบามือที่สุด 

ในการใช้นิ้วของตัวเองเขี่ยเอาใบไม้เหล่านั้นให้ออกจากเส้นผม เกือบจะเสร็จ

อยู่แล้วเชยีว ถ้าไม่มเีสยีงเปิดประตหู้องและเสยีงพูดคยุของกลุม่เพ่ือนร่วมชัน้ปี 

ของเขาดังขึ้นเสียก่อน

"อ้าวคิง มาเร็วจัง"

"..." เขาตอบกลับแค่รอยย้ิมแหยๆ พยายามบังคนที่หลับอยู่สุดชีวิต  

ก่อนจะท�าเนยีนเลือ่นเก้าอีข้องตัวเองไปนัง่ข้างหน้าต่างเช่นทีเ่คยเป็น ท�าราวกับ

เมื่อกี้เขาไม่ได้สังเกตเห็นคนที่หลับอยู่เลยแม้แต่น้อย

ทันทีที่คนร่วมประชุมทยอยมาจนครบ การประชุมก็เริ่มต้นขึ้น เขา 

แทบไม่ได้สนใจเสียงทุ่มเถียงของเพ่ือนและรุ่นพ่ีในหัวข้อการประชุมครั้งน้ี  

นั่นเพราะว่าแดดยามบ่ายไม่ได้ถูกเมฆก้อนใหญ่บังอีกแล้ว มันจึงสาด 

ลงมาทางหน้าต่าง แน่นอนว่ามันโดนเขา...และใครอีกคนท่ีแอบมานอนหลับ 

อยู่ด้วย

คิงหันกลับไปมองคนท่ีหลับอยู่ สังเกตเห็นว่าหัวค้ิวของพ่ีเพจขมวด

เน่ืองจากโดนแสงแดดรบกวนการนอนกลางวัน เขาจึงคิดหาวิธีท่ีจะบังแดด 

ลองเอามอืบงัก็แล้วก็ยังไม่ได้ ลองเลือ่นเก้าอีม้าช่วยบงัก็บงัได้แค่ตวัของพ่ีเขา 

สุดท้ายเขาจึงฉวยโอกาสที่ทุกคนให้ความสนใจประธานชั้นปีของเขาที่พูด 

เก่ียวกับก�าหนดการเวลาของการรับน้องนอกสถานท่ีลุกขึ้นยืนอยู่ริมหน้าต่าง 

ซึ่งมันท�าให้เขาเผลอย้ิมออกมาได้ในที่สุด เพราะเมื่อเขาใช้ตัวเองต่างม่าน 

บังแสงแดดให้พ่ีเพจได้ส�าเร็จ คนท่ีน่ังหลับอยู่ก็เหมือนจะนอนได้สบายขึ้น  

ก่อนยิ้มนั้นจะแข็งค้างกับสายตาหลายสิบคู่ที่มองมา

"น้องคิงมีเรื่องจะเสนอเหรอครับ ยืนท�าไมเอ่ย"

Page Rule of Secret Love �������������.indd   15 1/18/2561 BE   14:09



Rule of Secret Love กฎของคนแอบรัก16

"อ่า...เมื่อยเฉยๆ ครับ ไม่มีอะไร"

จะบอกว่ายืนบังแดดให้รุ่นพี่ปีสี่มันก็กระไรอยู่นี่นะ

เมื่อได้ฟังเหตุผลท่ีดูก็รู้ว่าแถสุดๆ ทุกคนก็เลิกให้ความสนใจในตัวเขา

แล้วหันกลับไปประชุมต่อ จนเวลาผ่านไปชั่วโมงกว่าและผลการประชุมจบลง

อย่างเป็นท่ีน่าพอใจนั่นล่ะ ทุกคนถึงได้ค่อยๆ แยกย้ายไปทีละคนสองคน  

เขาเองก็ต้องไปเช่นกันเพราะยังมีเรียนตอนบ่ายอีกคาบ...กระนั้นก่อนที่จะ 

ออกไปจากห้องก็อดมองคนที่ยังคงหลับไม่รู้เรื่องคนนั้นไม่ได้

จะสะกิดดีมั้ยว่าเลิกประชุมแล้ว

หรือจะปล่อยให้เขานอนต่อไปดีกว่า?

"คิง ไม่ไปเรียนเหรอ"

"อืม จะไปเดี๋ยวนี้ล่ะ"

อย่าดีกว่า

เขา...อย่าพูดคุยหรือท�าอะไรที่มันมากกว่านี้จะดีกว่า

ว่าแล้วมือที่ย่ืนหมายจะวางบนบ่าเพ่ือปลุกคนท่ีหลับอยู่ก็ชะงักค้าง 

กลางอากาศ ก่อนจะดึงกลับมายังข้างตัวเอง คิงย้ิมพร้อมกับก้าวถอยหลัง 

แล้วเดินหายไปจากห้องเล็กๆ นั่น

โดยที่ไม่ได้รู้เลยว่าคนที่คิดว่าหลับอยู่นั้น...รู้ตัวอยู่ตลอดเวลา

"ไอ้เพจ จะนอนหรือซ้อมตายวะ ลุกเว้ย!!"

"ไม่ต้องปลุกมันก็ได้ มันรู้ตัวตลอดนั่นล่ะน่า"

"คนบ้าอะไรนอนแล้วจะรู้ตัวได้"

"ไอ้เพจนี่ไง ถ้าไม่ใช่หลับบนรถหรือพวกอะไรที่มันเคลื่อนที่ได้ ไอ้นี ่

ไม่มีทางหลับสนิทหรอก"

คนที่ถูกเพื่อนนินทาค่อยๆ เปิดเปลือกตาขึ้นมามองเพื่อนสนิทสองคนที่

รออยูห่น้าห้อง ร่างสงูลกุข้ึนปัดเศษใบไม้ทีป่ลวิมาเกาะตามตวัออก ฉวยกระเป๋า 

ทีว่างทิง้เอาไว้แล้วเดินตามมาสมทบเงยีบๆ ก่อนจะแจกฝ่ามอืให้เพ่ือนคนละที 

โทษฐานที่นินทาคนหลับ แม้จะหลับไม่สนิทก็เถอะ 

ช่วยไม่ได้นี่หว่า ใครให้เขาเป็นคนความรู้สึกไวกัน หลับก็จริง แต่ถ้า 
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มีอะไรขยับไหวอยู่ใกล้ๆ ก็รู้สึกตัวตื่นทั้งนั้นล่ะ

เพราะแบบนั้น

ภาพของเด็กปีสองที่เขาคุ้นหน้าคนนั้นปัดใบไม้ออกจากเส้นผม หรือ 

แม้กระท่ังการยืนตากแดดแทนม่านให้เขาอย่างซื่อๆ น่ัน เขาเห็นและจ�าได้

ทั้งหมดนั่นล่ะ

'คิง ไม่ไปเรียนเหรอ'

ชื่อนี้คุ้นๆ หูแฮะ...

"ยิ้มอะไรของมึงวะไอ้เพจ ขนลุก!"

"เสือก"

"ไอ้เชี่ยนี่ ถามดีๆ นะเว้ย"

อมื...บางทีเขาคงต้องใช้บรกิารน้องในสายตวัเองถามถึงอะไรสกัหน่อยละ
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กฎข้อที่ 2
อย่ามีพิรุธ

ยากกว่าการที่ผมต้องแก้สมการคณิตศาสตร์ยากๆ

ยากกว่าการที่ต้องแยกสารสองอย่างด้วยกรวยบุชเนอร์

คือการบังคับตัวเองไม่ให้มองตามคุณเหมือนคนโง่ๆ 

พี่เพจมีสถานที่พิเศษที่ไม่ว่าจะแวะไปเมื่อไหร่ก็จะต้องพบพี่เขาอยู่

ที่นั่นคือหอสมุดของมหาวิทยาลัย

ผมเพิ่งมารู้ว่าเขาชอบอ่านหนังสือมากๆ ก็ตอนเข้ามหา'ลัยนี่แหละครับ 

แถมยังเป็นการรู้โดยบังเอิญอีกเสียด้วย เพราะการหาหนังสืออ่านเพ่ิมเติม 

ครัง้น้ันท�าให้ผมได้เจอกบัพ่ีเพจทีห่าตวัยากเหลอืเกินคนนัน้ทีม่มุหนึง่ของหอสมดุ  

ยังจ�าได้ดีถึงตอนที่ตัวเองดึงหนังสือออกจากชั้นหนังสือแล้วมันถูกแทนท่ี 

ด้วยใบหน้าของใครบางคนท่ีก้มอ่านหนังสือในมืออย่างต้ังอกต้ังใจ มองแค่ 

แวบเดยีวผมก็จ�าได้แล้วว่าเจ้าของใบหน้าน้ันเป็นใคร เพราะแบบน้ันวินาทีแรกท่ี 

เหน็ผมถงึได้พลกิตวัหลบอย่างไม่คดิชวิีต ก่อนจะเหน็ว่าใครคนท่ีผมหลบหน้านัน้ 

ไม่ได้สนใจผมเลยแม้แต่น้อย ผมจึงท�าใจกล้าเดินกลับมาที่เดิม

แอบยืนมองเสี้ยวใบหน้าของพ่ีเพจที่โผล่พ้นชั้นหนังสืออยู่จนพ่ีเขา 

เดินจากไป

มันเหมือนเป็นช่วงเวลาสั้นๆ ในความรู้สึกของผม แต่กว่าจะรู้ว่ามัน 

เกือบครึ่งชั่วโมงก็ตอนที่ผมก้าวขาออกจากท่ีเดิมแล้วรู้สึกว่าขามันปวดเมื่อย
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แปลกๆ นั่นล่ะ

หลังจากนั้นผมก็มาหอสมุดบ่อยขึ้น บ่อยขึ้น จนสนิทกับอาจารย ์

ประจ�าหอสมุด สนิทกับป้าแม่บ้านในแต่ละชั้น โดนเพ่ือนแซวบ่อยครั้งว่า 

เป็นหนอนหนังสือหรือไอ้เนิร์ดเป็นประจ�า โดยท่ีพวกเขาไม่ได้รู้เลยว่าการมา

อ่านหนังสือหาความรู้อะไรนั่นไม่ใช่เรื่องส�าคัญอะไรกับผมเท่าการท่ีได้เจอ 

พี่เพจเพียงไม่กี่วิ

บางครั้งเราเดินสวนกันที่บันไดระหว่างเปลี่ยนชั้น บางครั้งเราเดินผ่าน

ชั้นหนังสือท่ีพ่ีเขาหา และบางครั้งเราก็ติดอยู่ในลิฟต์ด้วยกัน แม้จะเป็น 

ช่วงเวลาสั้นๆ แต่กลับท�าให้ผมต่ืนเต้นและอดท่ีจะกล้ันหายใจไม่ได้ตอนท่ี 

พี่เขาพูดว่าขอบคุณเบาๆ และเดินออกไป

ถึงจะดูเหมือนผมได้เจอพ่ีเขาบ่อยๆ แต่เอาเข้าจริงก็นับครั้งได้น้อย 

เหลือเกินที่เราเจอกันนานกว่าเสี้ยววินาที

และมเีพียงครัง้เดยีวทีเ่ราได้พบกันนานเป็นหน่วยนาท ีไม่ใช่หน่วยวนิาที

เช่นที่ผ่านๆ มา

นั่นก็คือวันนี้

"มีใครนั่งหรือเปล่า...อ้าว น้องคณะเดียวกันนี่"

"...!!"

เวรล่ะ จะดีใจท่ีพ่ีเขามาน่ังด้วยหรือจะสติแตกท่ีใกล้กับพ่ีเขาเกินไปดี 

วะเนี่ย

"หวัดดีครับ พี่เพจ"

วันน้ีพ่ีเพจแต่งตัวได้...อืม ถูกระเบียบกว่าปกติเล็กน้อย สงสัยวันนี ้

อาจจะมีควิซหรืออาจารย์ท่ีสอนเคร่งเรื่องการแต่งตัวล่ะมั้ง ปกติพ่ีเพจจะใส่

กางเกงยีนกับเสือ้นสิติแขนสัน้ ไม่มเีนกไท ผมเผ้ากระเซงิบ้างตามเวลาตืน่นอน

แล้วหารถเมล์มามหา'ลัยไม่ทันจนต้องพ่ึงพาพ่ีวินท้ังมาส่งและจัดทรงผมให้ 

(วันไหนพ่ีแกเซ็ตผมเสียหล่อ น่ันคือตื่นเช้าหรือไม่ได้นอนเลย 555) แต่วันน้ี 

ใส่เสื้อนิสิตแขนยาว (แม้ตอนนี้จะพับแขนขึ้นแล้วก็ตาม) มีเนกไท (ท่ีปลด 

ห้อยหลวมๆ เก็บปลายใส่กระเป๋าอกเสื้อ) กางเกงนิสิต (ที่เดฟซะ...กลัวว่า 
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จะรัดเป้าจนแตก -__-) ส่วนรองเท้าเป็นรองเท้าหนัง แต่ไม่ได้ใส่ถุงเท้า  

มีอย่างเดียวที่เหมือนทุกวันคือผมกระเซิงเหมือนคนเพ่ิงต่ืนนอนน่ันล่ะครับ  

แต่ถ้าถามผมว่าหล่อมั้ย...

หล่อครับ หล่อกว่าใคร หล่อกว่าเดือนทุกมหา'ลัย ใครว่าไม่หล่อ ผมว่า

หล่อ (อวยขั้นสุด)

"นั่งได้ครับ ไม่มีใครนั่ง" 

พ่ีเพจพยักหน้าแล้ววางหนังสือท่ีเพ่ิงไปหยิบมาจากชั้นลงกับโต๊ะ  

ซึ่งระหว่างที่แอบมองผมก็ท�าเป็นเปิดหนังสือในมือเล่นๆ ไปมาไม่ให้พ่ีเขา 

จับสังเกตได้ว่าความจริงแล้วผมไม่ได้สนใจตัวหนังสือในนั้นสักนิด 

"ยังนั่งอยู่ที่นี่นานป่ะ"

"ก็..." ผมมองนาฬิกาท่ีใส่อยู่ ตอนน้ีเข็มชี้ที่เลขสิบสอง ยังเหลือเวลา 

อีกเกือบชั่วโมงกว่าผมจะเข้าเรียนคาบบ่ายจึงพยักหน้าให้ 

"อีกชั่วโมงหนึ่งครับ"

"งัน้พ่ีฝากของบนโต๊ะแล้วก็โทรศัพท์กับกระเป๋าเงนิแป๊บนะ ไปหาหนังสือ

ก่อน"

ผมรับโทรศัพท์และกระเป๋าเงินของพ่ีเพจมาแบบงงๆ กว่าจะรู้ตัวว่า 

พี่เขาฝากอะไรเอาไว้ ผมก็มองเห็นแค่แผ่นหลังไวๆ เดินเข้าไปตามชั้นหนังสือ

แล้วโดยไม่ทนัทีจ่ะได้ปฏเิสธหรอืพูดอะไรออกไปสกันิด แต่ถึงจะพูดออกไปได้

ผมก็ไม่คิดจะโยนโอกาสนี้ที่ได้ใกล้ชิดกับคนที่ชอบไปหรอกครับ

ไม่นานพ่ีเพจก็กลับมาพร้อมกับหนังสือกองโต ผมมองอย่างอึ้งๆ  

ลืมความรู้สึกฟินๆ ท่ีได้เฝ้าของและโต๊ะให้คนที่ชอบไปเลย ได้ยินมาว่าช่วงน้ี 

ปีสี่ก�าลังวุ่นกับโปรเจ็กต์จบนี่หว่า พี่เพจเองถึงจะดูเล่นไปเรื่อยแต่เวลาท่ีต้อง

จริงจังก็จริงจังมากจริงๆ 

ภาพตรงหน้าท�าให้ผมทีฉ่วยเอาหนงัสอืขึน้บงัแทบไม่สามารถละสายตา

ออกไปได้ ภาพคนพิเศษของผมที่สวมแว่นเพ่ิมความขลัง (?) ตรงหน้า 

อ่านหนังสือภาษาต่างประเทศอย่างใจจดใจจ่อช่างงดงาม เหมือนผมโดน 

มนตร์เสน่ห์ให้ตกหลุมซ�้าแล้วซ�้าอีกจนลุกขึ้นมาไม่ไหว

(ติดตามอ่านต่อได้ในฉบับเต็ม)
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ติดตามความสนุกเพิ่มเติมได้ที่
http://store.jamsai.com/9786160621538.html
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