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ย่ิงเธอวางใจ ย่ิงสนทิกันมากเพียงใด ย่ิงรู้สกึว่าเหมอืนไกลออกไป ทัง้ทีอ่ยู่ใกล้ๆ เธอ~

ชะอุย! เพ่ือนๆ มาเงียบๆ แบบนี้มยองนังตกใจหมดเลยค่า ได้ยินหมดแล้วสิคะเน่ีย 

ว่ามยองนังร้องเพลงเพราะแค่ไหน อร้ายยยย เขินนนน >///< 

ท่ีมยองนังร้องเพลงน้ี เพราะกําลงัอนิค่ะ ก็ 'School Boy Idol หล่อแล้วไง รกัได้มัย้ล่ะ' 

นิยายเรือ่งใหม่ของแสตมปเบอรีท่ีเ่พ่ือนๆ กําลงัถืออยู่นี ้ จดุเร่ิมต้นเกิดจากการท่ี 'เส้นด้าย' 

นางเอกสุดน่ารักของเราตกอยู่ในสถานการณเพ่ือนสนิทคิดไม่ซื่อน่ีแหละค่ะ อีกฝาย

จะรกัไม่รกัก็ต้องเสีย่ง แต่ดัน๊...แปกซะได้ เลยต้องไปสมคัรเปนสตาฟฟ 'School Boy Idol' 

เพ่ือรักษาแผลใจ

นั่นแหละค่ะคือจุดเปลี่ยนท่ีทําให้เร่ืองราวชุลมุนวุ่นวายกว่าเดิม เพราะแทนท่ี

นางเอกของเราจะวุ่นวายใจกับผู้ชายแค่หน่ึงคน กลายเปนว่าตอนน้ีมีเพ่ิมมาถึงสาม! 

แต่ละคนก็มีเสน่หไม่เบาเลยด้วย ฟนแทน เอย ปวดหัวแทนจังเลยค่า แล้วเส้นด้าย

จะรับมือได้ยังไงไหว เราไปติดตามต่อกันในเล่มได้เล้ย  

ด้วยไมตรีจิต

สาวนอยมยองนัง

สํานักพิมพแจมใส
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เซอรไพรส!! แฮ่ๆ วันน้ีขอเปดตัวด้วยนิยายเรื่องใหม่เอี่ยม เล่มเดียวจบ 

ไม่ต่อกับใคร และ (น่าจะ) ไม่มีใครมาต่อ ดังน้ัน ขออภัยสําหรับคนที่โดนหนุ่มๆ 

School Boy ตกด้วยนาจา เราจะเก็บพวกเขาไว้เปนสมบัติแห่งชาติ ไม่ยกให้

สาวคนไหนละ ให้นางเอกไปคนเดียวพอ 555+ สําหรับเล่มน้ีก็เกิดมาจากการ

คุยกันระหว่างแตมรี่และพ่ีแฝดอีกแล้ว ว่าอยากมีเล่มเดียวจบบ้าง เบื่อเซ็ตละ 

เขียนเซเว่นจนเอียน ไปต่อไม่ได้ ตันสนิท ขอพักมาเขียนอะไรกุงก๊ิงๆ หน่อย 

แล้วตอนนี้กระแสเรียลลิตี้โชวก็มาแรงใช่มั้ยล่าาา นั่นแหละ...พ่ีแฝดจึงเสนอ

ไอเดีย School Boy มาให้เขียน เรื่องนี้จึงถือกําเนิดขึ้น แถมยังสนุกมากก

จนกลายเปนเล่มที่หนาที่สุดของแสตมปเบอรี่ไปแล้ว แงๆ ยังไงก็ฝากติดตาม

ด้วยนะคะ อ่านแล้วชอบอย่าลืมแท็ก #SchoolboyIdol ด้วยนาจา ส่วนเล่มหน้า

เจอกับยูแอลแน่นอน ไม่เบี้ยวแย้วว จุบๆ ^3^

Contact me : www.facebook.com/lovestampberry 

Follow me : www.twitter.com/stampberriez หรือ 

www.instagram.com/stampberriez

My Shop : www.facebook.com/lovemerryberry 

(ขายเสื้อผ้าน่ารักๆ แบบท่ีนางเอกนิยายใส่ค่า)
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บทนํา

14 ก.พ. XXXX

JS School

ฟุบ~ 

ฉันโกยของขวัญท้ังหมดที่ไดมาในวันแหงความรักขึ้นไวในออมแขน 

ไมวาจะเปน...ชอดอกไมชอใหญสามชอ ชอเล็กสองชอ และดอกไมยิบยอย

อีกย่ีสิบกวาดอก ตุกตาสารพัดสัตวไมวาจะเปนแมว หมา หมู หมี กระตาย 

แลวก็ยังมีช็อกโกแลตแทบทุกยี่หอไมเวนแมแตไมโลคิวบยอดฮิต...

สวัสดีจาเบาหวาน T^T

น่ีไมใชเรื่องแปลกอะไรที่ฉันจะไดรับของขวัญวันวาเลนไทนจากผูชาย

มากมายกายกองย่ิงกวาจอมปลวก มันเกิดขึ้นแบบนี้ในทุกๆ ปเหมือนเดจาวู 

เดินไปไหนก็มีแตคนอิจฉา แถมยังซุบซิบนินทาวาฉันนะขี้กั๊ก ไดของขวัญกอง

พะเนินแบบน้ีจากผูชายแทบจะทุกระดับชั้น แตกลับไมเคยตอบรับความรูสึก

ของใครหนาไหนท้ังนั้น พูดงายๆ ก็คือยังโสด โสด อยูตรงนี้มาตลอด แตจะ

บอกอะไรใหนะ มันไมใชเร่ืองกั๊กหรืออะไรหรอก ฉันนะอยากมีแฟนจะตาย 

Page School Boy Idol ���������� �������������.indd   7 5/8/2561 BE   13:36



แสตมป�เบอรี่

8

อิจฉาพวกท่ีไดเดินควงแขนแฟนกันทุกวันวาเลนไทนเลยดวย แตที่ฉันยัง

ไมตกลงปลงใจกับใคร นั่นก็เพราะวาในหัวใจฉันมีแคคนคนเดียวกางเสื่อนอน

จองพื้นที่อยูในนั้น อยูมาตั้งแต ม.1 ยัน ม.6 ดวยซํ้า แตเขากลับไมเคยรูเลย...

เพราะเขาคือเพื่อนฉัน...เพื่อนสนิทของฉันเอง

เพ่ือนท่ีคบหากันหกปเต็มๆ มาโรงเรียนดวยกัน กลับดวยกัน คุยกัน

ทุกวัน กินขาวดวยกัน ทําทุกอยางรวมกัน จนใครๆ คิดวาเราสองคนเปน

แฟนกัน แตกลับมีแคเราเทานั้นที่รูวามันไมใช 

และคงมีแคฉันเทานั้นที่อยากใหมันใช...

"ชวยถือมั้ย"

เสียงนุมๆ ที่ดังขึ้นดานหลังทําเอาฉันสะดุ งตกใจจนแทบโยนของ

ทุกอยางลงพื้น TOT ดีนะที่ยังพอควบคุมสติไดอยูบาง ก็เลยมีแคดอกกุหลาบ

ดอกเดยีวท่ีรวงหลนลงมาจากออมแขนแลวตกตุบลงไปบนโตะ เจาของเสยีงนัน้

เอื้อมมือไปหยิบขึ้นมาสงให เลนเอาฉันนิ่งไปชั่วขณะ เพราะเผลอมโนในใจวา

ดอกกุหลาบดอกนี้เขาซื้อมาใหฉัน

แตมันไมมีวันเปนจริง...

ไมมีวัน

"อะ...เอาคืนไปสิ หรือจะใหฉันชวยถือ"

ฉันไดแตมองเขายืนถือดอกกุหลาบสงใหฉันเหมือนยังตกอยูในภวังค

แหงการหลอกตัวเอง >///< อยากใหมีใครมาแอบถายภาพนี้เอาไวจัง ฉัน

อยากเอาไปอัพลงไอจีวาในท่ีสุดเขาก็ใหของขวัญวันวาเลนไทนฉันบาง แต

ไมไดหรอก...ก็วันนี้วันที่ 14 ก.พ. (วันวาเลนไทน) ไมใช 1 เมษายน (วันโกหก) 

ซะหนอย TOT

"ไมเปนไรหรอกโซน นายเองก็คงไดของขวัญเยอะไมแพกัน เก็บแรงไว

หอบขาวหอบของของนายเถอะ"

รูแลวใชมั้ยละ...

ผูชายคนนี้คือ 'โซน' หรือ 'โอโซน' เพื่อนสนิทคิดไมซื่อของฉันเอง (มีแต

ฉันนะท่ีคิดไมซื่อ T^T) อันท่ีจริงแรกๆ ฉันเองก็ไมไดชอบเขาหรอก แตเพราะ

เขาเปนผูชายท่ีฉนัสนิทท่ีสดุ ไวใจมากท่ีสดุ และดแูลฉนัไดดมีากทีส่ดุ มนัก็เลย
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เริ่มรูสึกฟรุงฟริ้งขึ้นมาเรื่อยๆ จนกระทั่งเมื่อตอน ม.3 ท่ีเขาตัดสินใจมีแฟน 

ฉันกลับรูสึกหงุดหงิดอยางบอกไมถูก ทุกอยางมันขวางหูขวางตาไปหมด ฉัน

แทบไมอยากไดยินชื่อผูหญิงคนน้ันออกมาจากปากเขาเลยดวยซํ้า ตอนนั้น

แหละท่ีทําใหฉนัคอนขางแนใจวาฉนัชอบเขา และโซนเองก็เหมอืนจะดอูอกวา

ฉันไมแฮปปเทาไหรท่ีเขามีแฟน สุดทายเขาก็ตัดใจบอกเลิกผูหญิงคนนั้นไป 

และฉันก็กลับมาทําตัวปกติกับเขาเหมือนผูหญิงเมนสหมดยังไงยังงั้น แฮร~ 

>_<

"ฮะๆ ไมมหีรอก" โซนหัวเราะชอบใจ "ปนีฉ้นัตดัสนิใจไมรบัของขวัญจาก

ใครเลยแมแตคนเดียว"

"อาว! ทําไมละ เดี๋ยวยัยพวกนั้นก็เสียใจแย O_o"

"ก็ไมไดชอบใครเปนพิเศษน่ีนา ถารับมาแลวไมไดคิดอะไร สุดทาย

ก็ตองปฏิเสธไปอยูดี ไหนๆ ก็ตองเสยีใจแลว สูปฏิเสธไปต้ังแตแรกซะเลยดกีวา 

จะไดไมตองเจ็บนาน ^^"

"ออ..."

"อีกอยางนะ ปน้ีเธอก็คงไดของขวัญเยอะอีกตามเคย ฉันก็เลยตองทํา

แขนใหวางๆ ไวหนอย จะไดชวยเธอถือไดไง ปกอนๆ เห็นหอบห้ิวพะรุงพะรัง

เปนยัยปาบาหอบฟางแลวสงสาร" โซนขยิบตาใหฉันพลางย่ืนมือมาแยงของ

บางสวนไปถือ ไมสิ! แทบจะทั้งหมดเลยแหละ เขาเหลือเพียงชอดอกไมสอง

สามชอไวใหฉันถือเทานั้น

เกือบจะซึ้งใจอยูแลว ติดแคยัยปาบาหอบฟางนี่แหละที่ไมโอเค T^T

"แหะๆ ก็แคหอบขึ้นแท็กซี่เอง ถึงของจะเยอะแตก็ไมไดหนักอะไรมาก 

ฉันก็พอถือไหวอยูนะ"

"เธอน่ีก็ดื้อประจํา" โซนย้ิมบางๆ 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 เคสเพ่ือนรักเพ่ือนแบบนี้ สุดทายถา

ไมไดเปนแฟนกัน ก็จะเสียความเปนเพื่อนไปตลอดกาล

และฉันก็กลัววาเราสองคนจะเปนอยางหลังนะสิ...

"อื้อ...ฉันไมไดชอบใครเลย"

"งั้นก็...รับนี่ไปอีกสักชิ้นนะ"

โอะ O_o โซนสงอมย้ิมสรีุงสวยงามไซสใหญเทาหนาทีผ่กูโบเลก็ๆ สชีมพู

มาใหฉนั เลนเอาหัวใจฉนัเตนแรงตึกตักย่ิงกวาไดรบัดอกไมชอใหญยักษไหนๆ 

จากใครทั้งหมดซะอีก

"นะ...นาย ใหฉันเหรอ =[]="

"เปลาหรอก" คําตอบของเขาทําเอาฉันแทบอยากจะขวางของทุกอยาง

ในมือใหกระเด็นออกไปนอกโลก ทําไมใจรายนัก T^T "ก็ของไอทีทีไง มัน

ฝากมาใหเธออีกแลว"

 "ออ...นั่นสินะ ชวงหลังๆ เห็นเงียบหายไป นึกวาจะเลิกชอบฉันไปแลว

ซะอีก"

เฮอ~ ทีแ่ทก็เปนบคุคลปรศินาทีม่าแอบปงฉนัอกีคนนะ ทีทเีปนเพ่ือนสนทิ

ตางโรงเรยีนของโซน หนาตาเปนยังไง ฉนัก็ไมเคยเห็นหรอก เขาไมยอมเปดเผย

ตัวตนสักที แอบไปเห็นฉันตอนไหนก็ไมรู รูแควาเขาชอบใชโซนเปนพอสื่อ 

เอานัน่เอานีม่าใหฉนั บางทก็ีเปนของขวัญ บางทก็ีขนม บางทีก็การดใหกําลงัใจ

ตางๆ 

ยอมรบัวาแรกๆ ฉนัก็อดคดิเขาขางตวัเองไมไดวาอาจจะเปนโซนนัน่แหละ

ที่ชอบฉัน แลวก็แอบตั้งชื่อขึ้นมาใหมเองมั่วๆ วาเปนทีที (ยอมาจากอะไรฟะ...

ทนโทง้ี?) แตพอเห็นการดที่เขาฝากมาให ลายมือก็คนละสไตลกับโซนเลย 
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แถมบางทเีขาก็คุยโทรศัพทกับฉนัดวยการใชโทรศพัทของโซนโทรมา แถมยังมี

โซนคอยสงเสยีงเจือ้ยแจวอยูขางๆ หนักไปกวาน้ัน บางทีก็มีวิดโีอคอลลกันดวย 

แตทีทีก็ใชสติ๊กเกอรรูปสัตวตางๆ ปดหนาตัวเองไว ทําใหฉันมองไมเห็นหนาที่

แทจริงของเขา แตท่ีแนๆ คือหมอน่ีอยูรวมเฟรมเดียวกับโซนตลอดเวลา และ

นัน่ย่ิงทําใหฉนัมัน่ใจวาททีตีองไมใชโซนแนนอน และเขาก็มตีวัตนจรงิๆ (ยกเวน

วาโซนจะจางทีทีใหมาทําอะไรแบบน้ีแทนเขานะนะ แตจะทําไปเพ่ืออะไรกัน

ละ มันไมมีเหตุผลเอาซะเลยนี่นา -*-)

"ยังไมเลิกชอบหรอก แคชวงนี้มันยุงๆ นะ"

"นี่เขาก็จีบฉันมาสองปเต็มแลวนะ เมื่อไหรจะมาใหเห็นหนากันสักทีละ 

ถาไมมาใหเห็น ฉันก็ไมมีวันจะชอบเขาไดหรอก"

"ก็มันไมอยากใหเธอตัดสินคนท่ีหนาตาไง นี่ถาเกิดมันโผลมาแลว

หนาตาขี้เหร หัวบุบ จมูกบี้ คิ้วหาย ตาซายบอด เธอก็จะไมชอบมันใชมั้ยละ"

"ก็ไมขนาดนั้นมั้ยยย" ฉันละอยากเอาตุกตาฟาดหนาหลอๆ ของเขานัก 

ที่พูดมานี่ใชคนหรือเปลาเอย -_-; "แตถึงยังไง ฉันก็ไมไดชอบผูชายท่ีเอาแต

เปยอยางเดียวนะ คือ...อยางนอยๆ เราควรจะไดมาเจอกัน ไดศึกษาเรียนรูกัน

และกันแบบตัวตอตัว โดยไมตองหลบๆ ซอนๆ แบบนี้นะ"

"ง้ันก็รออกีไมนานหรอก เหน็มนับอกวาเรว็ๆ น้ีมนัจะยอมเผยตวัตนจรงิๆ 

ของมันใหเธอรูสักที และหวังวาเธอคงจะไมรังเกียจมันดวย"

โซนก็พูดมาซะจนฉนักลวัเลยเน่ีย ถึงข้ันรงัเกยีจเลยเหรอ เปนโรครายแรง

อะไรหรือเปลาอะ ฮือออ T^T

"เออ...ไมรังเกียจหรอก ถึงเจอแลวไมไดรู สึกอะไร อยางนอยก็ยัง

เปนเพื่อนกันไดนะ"

"ฮะๆ เธอนี่ใจแข็งชะมัด ชอบคนยากซะจริงๆ เลย ^^"

ไมไดยากเวยยยย ก็แกไง แกอะโซนนนนนน เมื่อไหรจะรู ตัวสักที 

โอยยย~~~

"ก็ไมขนาดนั้นหรอก แตแคมันยังไมไดมีคนที่รูสึกวาชอบเฉยๆ"

"อาฮะ...แตถึงจะชอบ มันก็คงจะสายไปแลวเนอะ" จูๆ โซนก็พูดแบบนี้ 

กอนจะเดินหอบของขวญัพะรงุพะรงัท้ังหมดนําหนาฉนัออกไป "ในเมือ่เหลอือกีแค
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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"

"ไมเก่ียวหรอก ถาชอบกันจริงๆ ยงัไงก็หาเวลาคยุ หาเวลาเจอกันไดอยูด"ี

"ก็แลวแตคนจะคิดละนะ"

"งั้น...ถาเกิดวา..."

บาจริง! อยูดีๆ ฉันก็โพลงอะไรออกไปก็ไมรู เหมือนลืมตัวอะ คือคลายๆ 

จะพูดกับตัวเอง แตมันดันเสียงดังซะจนโซนไดยิน ทีนี้ก็เลยพูดตอไมออกแลว 

เลนเอาเขาถึงกับหยุดเดินแลวหันมาถาม

"วาอะไรละ...ทําไมเงียบไป"

"คือ...ถาสมมติวาฉันมีคนท่ีชอบอยูในโรงเรียนน้ี 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"

Page School Boy Idol ���������� �������������.indd   12 5/8/2561 BE   13:36



School Boy Idol หล�อแล�วไง รักได�มั ้ยล�ะ

13 

"แตเธอก็บอกเองวาไมเกี่ยวกันนี่"

"เอา! นี่คือนายจะกวนฉันถูกมะ??"

"เปลาๆ ไมใชอยางนั้นหรอก" โซนหัวเราะเบาๆ ดวงตาเขาเวลายิ้มเปน

รูปสระอิเลย เน่ียแหละสิ่งท่ีทําใหฉันหลงเสนหในตัวเขาละ เวลาท่ีโซนย้ิมนะ 

มันเหมือนบรรยากาศรอบๆ ตัวกลายเปนสีพาสเทลไปหมด เผลอมองทีไรเปน

หลงจนหาทางออกไมเจอทุกที "ฉันก็แคคิดวาการไดพูดออกไปมันดีกวา

เก็บเอาไวนะ ถึงสุดทายจะไดคบหรือไมไดคบกันก็เถอะ แตอยางนอยเรา

ก็จะไดรู วาเขาคิดยังไงกับเรา ซึ่งถาเคาชอบ ก็อาจไดคบกันตอ แตถาไม 

อยางนอยเคาก็ไดรับรูความในใจของเรา ดกีวาจากกันไปโดยท่ียังไมไดบอกให

เคารูนะ"

"งั้นฉันควรจะบอกเขาเหรอ…"

แยละทีน้ี...ตอนแรกต้ังใจวาตอใหตองนอนขาดใจตายตรงหนาก็จะ

ไมบอก แตเลนดันมายุกันทางออมแบบนี้ ไปตอไมถูกเลยเนี่ย >_<

"อืม...ก็บอกไปสิ ไมมีเหตุผลอะไรที่จะไมบอกนี่"

"แตฉันกลัวอกหักนี่นา ถาเกิดเขาไมไดชอบฉันขึ้นมาละ"

"แลวมนัตางกบัการไมไดบอกตรงไหน รกัเขาขางเดยีวมนัก็เจบ็พอๆ กัน

นั่นแหละ"

จริงดวยแฮะ...ถึงตอนน้ีโซนจะยังไมมีแฟน แตพวกสาวๆ ก็ชอบมา

วอแวกับเขาตลอด บางทีฉันก็หึงจนหนามืด อยากจะไลตะเพิดออกไปซะ

ใหพนๆ แตติดท่ีวาทําไมได ทําไดเพียงแคคํารามเกรี้ยวกราดอยูในใจ และ

โซนก็ไมเคยรับรูดวย เพราะรอบน้ีฉันมีสกิลในการเก็บอาการที่อัพเลเวลขึ้น

กวาเดิม อีกนิดก็จะเปนผูเชี่ยวชาญดานการแอบรักแลวดวยคะ ฮือ U_U

"นั่นสินะ..."

"นี่! ทําไมเธอทําหนาแบบนั้นละ ไหนบอกเปนเรื่องสมมติไง แตดูซีเรียส

อยางกับเปนเรื่องจริงเลย"

"หา! เปลา...เปลาสักหนอย >///<"

"ถามจริงเถอะ...เธอแอบชอบใครอยูรึเปลา หือ?"

เอาแลวไง! โอยยย...ไมนาหาเรื่องถามอะไรแบบน้ันออกไปเลย โซน
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สงสัยแลวเนี่ย T^T แลวประเด็นคือตอนนี้ฉันยังไมพรอมที่จะพูดออกไปจริงๆ 

นั่นแหละ

มัน...มันยังไมกลาพออะ 

"เออ...คือ"

"ถามีก็บอกมาเถอะนา ฉันไมลอเธอหรอก"

ไมไดกลัวโดนลอซะหนอย

ที่กลัวนะ...อยางอื่นตางหาก

"คนที่ฉันชอบนะ..."

"นองครับๆ" 

จู ๆ ก็มีเสียงใครบางคนดังแทรกขึ้นในระหวางท่ีเรากําลังเดินคุยกัน

มาจนถึงหนาประตูโรงเรียน  พอฉันกับโซนหันไปมอง ถึงไดเห็นวาเปนคนขาย

ตุกตาที่มาเปดแผงขายอยู แตบนโตะเหลือเพียงตุกตาเปดสีเหลืองตัวใหญ

ตั้งอยูอยางเดียวดายเพียงแคตัวเดียว

"มีอะไรเหรอคะพี่"

"ชวยพ่ีซื้อตุกตาหนอยเหอะนะ อยากกลับบานแลว แมพ่ีรอกินขาวอยู 

นะๆๆๆ"

เอิม่...ยิงดรามาใสสดุชวิีต ไอฉนัก็เปนคนเซนซทีิฟเก่ียวกับเรือ่งครอบครัว

ดวยสิ เอาพอเอาแมมาอางแบบนี้ ตองใจออนแนๆ...

แตวันน้ีก็เพ่ิงไดมาต้ังสีห่าตัวเลยนะ ถึงจะไมมเีปดก็เหอะ ตุกตาเตม็บาน

ไปหมดแลววว U_U

"เออ...คือวา"

"นะๆๆๆ พ่ีลดใหพิเศษเลย จากรอยเกาสบิ เหลอืรอยหาสบิ ขายราคาทุน

เลยเน่ีย ขอรองละ พ่ีจะไดกลับบานไปหาแม แมพ่ีรอนานแลว แกย่ิงทองไส

ไมคอยดีอยูดวย ไมอยากใหกินขาวผิดเวลา"

เอาโรคภัยไขเจ็บมากดดันไปอี๊กกก T^T ถารีรออีกนิดฉันวาเขาคงตอง

ตอสายใหแมมาคุยกับฉันแนๆ ดูทรงแลวไมนาจะชิ่งยาก สงสัยวา...

"ไมเอาละพ่ี ไมเหน็เหรอวาพวกผมมตีุกตาเตม็ไมเตม็มอืกันไปหมดแลว" 

โซนเหมือนจะรูวาฉันกําลังอึกอักอยู เขาก็เลยชวยพูดให แตคุณพ่ีวัลลียอด
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กตัญูก็ยังไมยอมแพ

"แตเทาท่ีมองดู พวกนองยังไมมีตุกตาเปดกันเลยน่ีนา ไหนๆ ก็มีสัตว

มาฝูงใหญแลว เอาเปดน่ีไปอีกตัวสิ มันจะไดไมเหงาไง กลับบานไปนอนอยู

ตัวเดียวเหงาแย เนอะเจาเปดเนอะ!"

เออ...สรางสตอรี่แกงเพ่ือนใหเปดใหไกก็ไดเหรอออ แลวดูมันมองหนา

ฉันสิ ทําสายตาออนวอนขนาดนั้นทําไมอะ *O*

"คือพี่ครับ ผมวา..."

"โอเคคะๆ ก็ได หนูซื้อเปดตัวนั้นเองก็ไดคะพี่ หนูยอมแลว T^T"

บนแท็กซี่

"เฮอออ~ เธอนี่จริงๆ เลยยย ขี้ใจออนอีกละ แลวดูซิเน่ีย มีแตตุกตา

สารพัดสตัวเตม็ไปหมด เดีย๋วนาอรก็บนอกีอะวาลนตู" โซนบนอบุหลงัจากท่ีฉนั

ยอมจายเงนิซือ้ตุกตาเปดตัวน้ันมาจนได และตอนนีข้องท้ังหมดก็กองแองแมง

อยูริมฝงขวาของเบาะหลัง ขางๆ เราสองคน

"แตนายก็รูวาตุกตาพวกน้ันฉนัไมไดเปนคนซ้ือมา ฉนัไมเคยซ้ือตุกตาเอง

เลยนะ มีแตคนให"

"แลวเปดนั่น!"

โซนชีไ้ปท่ีเปดสเีหลอืงท่ีนอนเริงราอยูบนตกัฉนั เลนเอาฉนัไดแตย้ิมแหง

"นี่เปนเหตุสุดวิสัย นายก็รูนี่ ^^;"

"ฉันพยายามจะชวยเธอปฏิเสธแลว แตเธอก็ไมฟง"

"โธ! ก็พี่เขานาสงสารอะ เขาจะรีบกลับบานไปกินขาวกับแมนะ"

"เรื่องจริงรึเปลาก็ไมรู"

"เอานาๆๆๆ" ฉันเขยาแขนโซนเบาๆ ใหเขาหยุดบน "ไหนๆ ก็ซื้อมาแลว 

จะเอาไปโยนทิ้งที่อื่นก็นาเสียดายนี่นา"

"อมื...จะวาไป ฉนัก็เพ่ิงคดิอะไรบางอยางออก เธอสามารถกําจดัเปดตวันี้

ทิ้งแบบไมเสียเปลาไดอยูนะ"

"หืม? ไดเหรอ ยังไงอะ O_O"

"เธอก็เอาไปเปนของขวัญใหคนที่เธอชอบไง! มอบแลวก็สารภาพรักกับ
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เคาซะเลย ดีมะ"

...

เออ...อีตาโซนเอยยย T///T ย้ิมภูมิใจกับความคิดของตัวเองแบบสุดๆ 

โดยท่ีไมไดรูเรื่องอะไรกับเขาเลยยย ยังไมรูตัวอีกวาคนท่ีฉันชอบนะ คือเขา! 

แลวถาฉันจะมอบไอเจาเปดเหลืองน่ีใหใครสักคน คนคนนั้นก็ตองเปนเขาอีก

นั่นแหละ มันไมใชความคิดที่ดีเลยสักนิด...ไมใชเลย U_U

"วาไง! ไมดเีหรอ เนีย่ ยังทันนะ วนกลบัไปท่ีโรงเรยีนใหมมัย้ เผือ่คนท่ีเธอ

ชอบอาจจะยังไมกลับก็ได"

"อยาเลย...เขาออกจากโรงเรียนมาแลวละ"

"เธอรูไดยังไง O_O"

"เพราะเขานั่งอยูตรงนี้...กับฉัน"

"ฮะ???"

ไมรูเหมือนกันวาทําไม อยูดีๆ ฉันก็เกิดใจกลาบาบิ่นขึ้นมา ก็โซนเองนั่น

แหละที่คอยยุฉันปาวๆ แบบน้ี สุดทายฉันก็เลยตัดสินใจไมเก็บความรูสึกน้ี

เอาไวคนเดียวอีกแลว เหลือเวลาที่จะไดอยูดวยกันอีกแคไมกี่เดือน

เขาควรจะรูความจริงสักที!

"เธอหมายความวายังไง"

"ก็หมายความวา..." 

ฉนัพึมพําเบาๆ กอนจะยกเปดสเีหลอืงขึน้มาแลวย่ืนใหเขาดวยความเขิน

สุดหัวใจ ไปยืนขอซอสฟรีที่ KFC ยังไมเขินเทานี้เลยนะ >///< 

"คนที่ฉันชอบมาตลอดนะ...คือนาย"

"???"

"ฉันชอบนายไง! โซน...ฉันชอบนาย >///<"

(ติดตามอานตอไดในฉบับเต็ม)
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ติดตามความสนุกเพิ่มเติมได้ที่
http://store.jamsai.com/9786160622016.html
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