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คำ�นำ�

หลายคนคงคิดว่าการที่เราจะพบกับรักแท้ในชีวิตได้คงต้องอาศัยเวลาสักระยะ 

ย่ิงผ่านไปนานก็ย่ิงผูกพันและมั่นคง แต่กับคนบางคน...เพียงเสี้ยววินาทีส้ันๆ  

ทีไ่ด้สบตากับใครคนนัน้ เสยีงในหวัและแรงเต้นของหัวใจกอ็าจจะบอกเจ้าตวัได้ทนัทีว่า

ความรักที่ตามหามานานได้ถูกเหวี่ยงมาอยู่ตรงหน้าแล้วก็เป็นได้

เช่นเดียวกับ 'คุณชายโปรด' ของเราผู้ไม่เคยจริงจังกับความรักและไร้ศรัทธา 

ต่อพรหมลิขิต แต่กลับตอบตัวเองอย่างมั่นใจทันทีที่พบกับ 'เอ็นดู' ไม่ต้องเป็น 

คนที่หน้าตาดีเลิศ รวยล้นฟ้า หรือมีโพรไฟล์ยอดเยี่ยมอะไร ไม่จำาเป็นต้องรอให้เวลา 

บ่มเพาะความรูส้กึจนงอกเงยเป็นความรกัทีม่ัน่คง เพียงแค่ใช้ความรูส้กึของตวัเองนำาทาง 

ก็จะได้พบกับความรักในแบบที่ต้องการ แต่แน่นอนว่าไม่มีใครท่ีจะได้สิ่งท่ีหมายใจ 

มาไว้ครอบครองโดยง่าย ต่อให้เป็นคณุชายโปรดท่ีเหนือกว่าใครในหลายๆ ด้านก็ตาม 

เมื่อเป็นแค่มนุษย์คนหนึ่งย่อมต้องพบกับเรื่องยากๆ บางอย่างเข้าจนได้ แล้ว 

อุปสรรคที่ว่าน้ันจะเป็นอะไร มาร่วมหาคำาตอบไปพร้อมกันได้ในผลงานล่าสุด 

ของ Swanlee อย่าง 'ทำาแบบนี้... ขาดอากาศหายใจพอดี' นะคะ

ด้วยไมตรีจิต

สำานักพิมพ์เอเวอร์วาย
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ร่วมพูดคุย เสนอแนะ กับนิยาย everY ได้ที่

www.facebook.com/everyyyyy

ส�ำหรับผู ้อ่ำนที่มีอำยุ 18 ปีข้ึนไป

โปรดใช้วิจำรณญำณในกำรอ่ำน
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5Swanlee

มันมีไม่กี่คนหรอกท่ีท�ำให้รู้สึกประทับใจต้ังแต่แรกเจอจนอยำกตำมหำ 

อยำกเล่ำเร่ืองรำวดีๆ ในแต่ละวันให้ฟังเพ่ือที่จะสนิทกับเขำคนนั้นได้มำกขึ้น 

ควำมรูส้กึแบบนีถ้กูเรยีกว่ำถกูใจตัง้แต่แรกเจอ ถกูชะตำ ต้องใจ หรอือกีอย่ำง

ในเชิงควำมรักก็คือพรหมลิขิต

คนที่ ใช ้ชีวิตเพื่อจมอยู ่กับงำนและเที่ยวเล ่นไปวันๆ  อย ่ำงผม 

ไม่ได้อคติอะไรกับค�ำว่ำพรหมลิขติ แค่เออืมกับมนั เพรำะมักจะถูกคนรอบข้ำง

ถำมถึงเรื่องนี้อยู่บ่อยๆ

ผมอำยยุีส่บิแปด เริม่ท�ำงำนต้ังแต่อำยยุีส่บิเอด็ คนรอบข้ำงเลยมองว่ำ

ถึงวัยที่สมควรจะมีครอบครัวสักที แต่โทษทีผมมีพี่สำวคนหนึ่งที่แต่งงำนมีลูก

ไปแล้วและพี่ชำยอีกสองคนที่ยังโสด แล้วท�ำไมผมต้องแต่งงำนปำดหน้ำพี่ๆ 

ไปก่อนล่ะ

ด้วยควำมทีผ่มเป็นลกูคนสดุท้อง ผมเลยเกือบเสเพล ท�ำอะไรตำมใจตัวเอง 

มำตัง้แต่ช่วงท่ียงัเป็นวยัรุน่ ผมเรียนอยู่ทีอ่งักฤษต้ังแต่อำยุสบิขวบ เพ่ิงกลับไทย

ตอนอำยยุีส่บิ เรียนอยู่ทีน่ีไ่ด้แค่แป๊บเดยีวแล้วกใ็ช้ชวีติกบังำนมำตลอด

ตอนน้ีผมสนุกกับงำน แฮงก์เอำต์กับเพื่อนกลุ ่มเดียวกันในผับ 

ที่มีไฮโซระดับท็อปๆ ใช้บริกำร ซึ่งผมก็เป็นหนึ่งในนั้น 

ดไูม่มอีนำคต แต่ผมดแูลกจิกำรของครอบครวัรวมทัง้ธรุกจิอสงัหำรมิทรพัย์

ของตวัเอง 

01
เรื่องที่ต้องรู้ คือเรื่องของคุณทั้งนั้น
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ทำ�แบบนี้... ข�ดอ�ก�ศห�ยใจพอดี6

เวลำงำนผมจริงจัง เวลำเที่ยวผมก็จริงจังเหมือนกัน

ชีวิตวนเวียนอยู ่แค ่นี้  นอนดึก  แต่ตื่นเช ้ำไปท�ำงำน  พบลูกค ้ำ  

ตกดึกก็เที่ยว ดื่ม (ยกเว้นวันไหนที่งำนเยอะก็งดเที่ยว)

ง่ำยๆ เลยนะ ผมยังไม่อยำกมีใคร

หลำยคนท่ีผมเคยคุยก็ยังไม่คลิกกัน คนที่เข้ำหำผมมีอยู่แค่ไม่กี่อย่ำง  

ถ้ำไม่คิดว่ำผมรวยก็คงอยำกใช้ชีวิตเป็นคุณนำยในวัง มีสำมีที่เป็นรำชนิกุล

ใช่ ผมมีวัง วังที่ผมกับครอบครัวเรียกว่ำบ้ำน 

หม่อมราชวงศ์ทรงโปรด ภัสร์ฤทัย

หรือที่ทุกคนมักเรียกว่ำคุณชายโปรด 

และผมเป็นคณุชำยท่ีเข้ำผบับ่อยท่ีสดุ ควงสำวเยอะท่ีสดุในบรรดำพ่ีน้อง

โลกของผมไม่ได้แคบ แต่ผมเลอืกจะใช้เวลำว่ำงอยู่ในผับ เพ่ือนมักบอกว่ำ

ฉำกกำรท�ำงำนของผมกแ็ค่ของปลอม ผมทีแ่ท้จรงิมอืต้องถอืแก้วแอลกอฮอล์  

ใช้สำยตำมองเหยือ่แล้วจับขึน้ห้อง ไม่ใช่ผมทีน่ัง่ท�ำงำนอยูใ่นบรษิทั

มีแต่คนบอกว่ำผมเจ้ำชู้

แต่เหมอืนว่ำไอ้นสิยัทีค่นบอกว่ำเจ้ำชู้ของผมมนัก�ำลงัจะหำยไปตลอดกำล 

เม่ือสำยตำของผมเห็นกระต่ำยตัวขำวก�ำลังแบกผู้ชำยคนหน่ึงท่ีใส่ชดุนักศกึษำเข้ำ 

งงมัย้ กระต่ำยจะแบกคนได้ยงัไง

เขำเป็นคน...คนน้ันที่ผมเห็นดูนุ่ม ฟู แก้มกลม น่ารักเหมือนกระต่าย

น่ำรักเหรอวะ

ผมห่ำงหำยจำกควำมรู้สึกแนวๆ นี้ไปนำนมำก ผมไม่เคยมองอะไรว่ำ

สวยงำมหรือน่ำรัก แต่เด็กคนน้ันกลับล็อกสำยตำของผมเอำไวท้ี่เขำได้อย่ำง

ง่ำยดำย

"ไอ้คุณชำย มึงได้ยินกูมั้ยวะ"

"อะไร"

ผมไม่ได้ยิน เพรำะเวลำที่จดจ่อกับอะไรสักอย่ำง หูตำของผมจะไปอยู่ 

ที่นั่น

อือ ตอนนี้ผมก�ำลังมองกระต่ำย

Page ��������... �����������������.indd   6 15/1/2562 BE   14:19
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"กูถำมว่ำที่นี่ให้เด็กอำยุไม่ถึงยี่สิบเข้ำได้ด้วยเหรอ"

"ไม่รู้"

"มึงดูนั่น"

ผมเหลือบตำมองตำมสำยตำของไอ้จอมภพเพ่ือนสนทิของผม มนัก�ำลัง 

ชี้ไปทำงกลุ่มนักศึกษำกลุ่มหน่ึง และกระต่ำยขำวของผมก็ยืนอยู่ในกลุ่มน้ัน 

ด้วย

"โตกันแล้ว"

"โตเหี้ยอะไร น้องที่แบกไอ้หัวเหลืองอยู่กูว่ำไม่ถึงยี่สิบ"

ผมเหลอืบตำมองไอ้ภพอกีคร้ัง รูท้นัทีว่ำมนัก�ำลงัเล็งกระต่ำยตวัเดยีวกนั

กบัผม

และผมก็รู้ว่ำมันท�ำได้แค่มอง เพรำะจอมภพมีแฟนอยู่แล้ว

"น้องกลุ่มนั้นบรรลุนิติภำวะแล้วไอ้ภพ"

ผมละสำยตำจำกไอ้จอมภพเมื่อเสียงของไอ้พีชดังขึ้น ได้รับค�ำยืนยัน

จำกเจ้ำของผับแล้วว่ำเด็กกลุ่มนั้นโตพอจะสำมำรถเที่ยวผับได้

"หม่อม ท�ำไมวันนี้มึงดื่มน้อย" ไอ้พีชถำม มันไม่เคยเรียกช่ือเล่นผม  

เลยท�ำให้ผมมีชื่อเล่นเฉพำะท่ีมันเรียกเท่ำนั้น

"จะเข้ำพรรษำแล้ว"

"สำบำนนน คอทองแดงอย่ำงมึงเนี่ยนะจะเลิกเหล้ำเข้ำพรรษำ"

ไม่หรอก เทศกำลไหนก็มำหยุดควำมชอบของผมไม่ได้ แต่รู ้มั้ยว่ำ 

เรำต้องท�ำตัวดีๆ ให้ดูดีเพ่ือเข้ำหำคนที่ต้องตำ ตัวผมอำจจะมีกล่ินเหล้ำ  

แต่ก็พยำยำมท�ำให้ได้กลิ่นน้อยที่สุด

ถ้ำน้องกระต่ำยไม่ชอบเหล้ำ ผมก็พร้อมเลิกให้ตอนนี้เลย

"เหมือนว่ำน้องเขำจะมีปัญหำหรือเปล่ำวะ" ไอ้ภพช่ำงสังเกต แต่มัน 

ไม่เคยที่จะสังเกตเงียบๆ

ต่ำงจำกผม

กระต่ำยน้อยอยู่ในสำยตำผมตลอด ผมว่ำน้องเขำท�ำหน้ำมุ่ย ซึ่งเป็น

สหีน้ำทีน่่ำรกัมำก ปำกจิม้ลิม้พมึพ�ำอะไรสกัอย่ำงกบัคนหัวเหลอืงท่ีเมำปล้ิน
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ทำ�แบบนี้... ข�ดอ�ก�ศห�ยใจพอดี8

ผมยกโทรศัพท์ทีว่ำงอยู่บนโต๊ะข้ึนมำ เข้ำโหมดกล้อง ซมู และกดชัตเตอร์

ทกุอริยิำบถของเดก็คนนัน้

น่าเอ็นดูมาก

"เชี่ย แม่งอ้วกใส่ร้ำนกูอีกแล้ว"

ไอ้พชีจ๊ิปำก ยกมอืกุมขมับตอนทีไ่อ้เด็กหัวเหลืองเอำทกุส่ิงออกจำกปำก

แล้วพ่นลงพ้ืน ผมเบนสำยตำหลบภำพน้ัน แต่ยังไม่สำมำรถละสำยตำจำก

กระต่ำยตวัขำวได้

น้องเขำไม่มีอำกำรรังเกียจสักนิด 

หรือชินแล้ววะ

ผ้ำเย็นส�ำหรับแจกแขกที่มำเที่ยวที่ร ้ำนถูกฉีกมำเช็ดเสื้อกับปำก 

ไอ้เด็กหัวเหลือง กระต่ำยของผมท�ำหน้ำที่เก็บซำกให้เกือบท้ังหมด ยกเว้น 

บนพื้นที่ผมภำวนำไม่ให้น้องเขำก้มลงไปเช็ด

แล้วผมก็หำยใจทั่วท้อง เมื่อเห็นว่ำกระต่ำยตัวนั้นแบกไอ้ตัวปัญหำ 

ที่เมำปลิ้นไปที่นั่งพักอีกฝั่งโดยไม่ก้มลงไปท�ำควำมสะอำดพื้นร้ำนให้ไอ้พีช

"มึงควรคัดลูกค้ำแล้วว่ะ เกรดต�่ำแบบนั้นห้ำมเข้ำ"

ไอ้ภพพึมพ�ำบอก ผมยกแก้วเหล้ำขึ้นจิบ สำยตำยังจ้องน้องคนนั้นอยู่

"เกรดต�ำ่เหีย้อะไร ไอ้หวัเหลอืงนัน่ลกูดำรำดงั ส่วนน้องคนทีแ่บกมนัอยู่

เป็นลกูชำยหม่อมรำชวงศ์เทพพงศ์ วงศ์ประดษิฐ์"

"นำมสกุลวงศ์ประดิษฐ์?" ผมพึมพ�ำแล้วหันหน้ำมองไอ้พีช

"มึงรู้จักรึเปล่ำวะไอ้หม่อม นั่นน่ะลูกชำยคุณแอ้ เผื่อเป็นเพื่อนแม่มึง"

"รู้ได้ไงว่ำแม่เขำชื่อแอ้"

"สมัยสำวๆ แม่เขำเคยเป็นมิสยูนิเวิลด์เวิร์สอะไรสักอย่ำง เดือนก่อน 

ยังออกข่ำวพิธีเปิดงำนกินทุเรียนอยู่เลย"

รู้ลึก

คณุแม่ผมมเีพือ่นเป็นนำงแบบ นำงงำม หรอืไฮโซเยอะเพรำะท่ำนอยูใ่น

แวดวงนี ้ผมคุน้ชือ่คณุแอ้ แต่กแ็ค่คุน้ ผมไม่รูจ้กัเขำหรอก

ระหว่ำงที่ไอ้ภพกับไอ้พีชก�ำลังคุยเร่ืองนำงงำมที่ผมเข้ำไม่ถึง จู ่ๆ  
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กระต่ำยน้อยก็พำไอ้หัวเหลืองเดินผ่ำนโต๊ะที่ผมก�ำลังนั่งอยู่

แต่คนเมำจังหวะก้ำวเท้ำมันก็เป๋ตำมประสำ ไอ้หัวเหลืองสะดุดบันได 

ล้มคะม�ำ และนั่นก็ท�ำให้ผมได้ยินเสียงหวำนๆ ของกระต่ำยร้องตกใจ

"พี่ปัน ลุกๆ พื้นมันนอนไม่ได้"

"ง่วงงงแล้วน้องพี่ ขอนอนตรงนี้ละกัน"

"พี่ปัน ลุกขึ้นเถอะครับ อำยคนอื่นเขำ"

"ขอเหล้ำสักแก้ว เดี๋ยวเข้ำพรรษำพี่จะจ�ำศีลแล้วน้องเอ๋ย"

"พี่ปัน"

กระต่ำยย�้ำช่ือของไอ้หัวเหลืองอีกครั้ง ใบหน้ำจิ้มล้ิมมู่ทู่ จมูกโด่งสวย 

ย่นฟึดฟัด ปำกอวบอิม่สชีมพขูองน้องเขำเม้มเลก็น้อย ขณะยืนเท้ำเอวมองคนเมำ 

ที่สลบแทบเท้ำเล็กๆ ของตัวเอง

ดูเหวี่ยง

แต่น่ารักว่ะ

"ถ้ำพี่ปันไม่ลุก เอ็นดูจะกลับแล้วนะ"

"อย่ำทิ้งเพ่ นี่เพ่รหัสงำย เอิ๊ก"

"มึงไปช่วยน้องเขำหน่อยดิ นั่นลูกค้ำมึงอ่ะ" ไอ้ภพพยักพเยิดหน้ำ  

ดันไหล่ให้ไอ้พีชไปช่วยพยุงลูกค้ำขึ้น 

แต่ไอ้พชีขนืตวัแล้วเถยีงอะไรไม่รูก้บัไอ้ภพสองคน ผมเลยตดัควำมร�ำคำญ

ด้วยกำรลกุข้ึนเตม็ควำมสงู ก้ำวเท้ำเดนิลงบนัไดสองขัน้ แล้วย่อตัวลงจบัปีกคนเมำ

ให้ลุกขึ้น

"เชี่ย/แม่มึ้ง" เสียงไอ้สองคนนั้นสบถดังแว่ว

"ขอบคณุครบั" แต่เสยีงหวำนของน้องกระต่ำยกลบเสยีงของไอ้สองคนนัน้

จนหมด

น้องเขำไม่เงยหน้ำมองผม เพรำะมัวแต่ก้มหน้ำประคองไอ้ขี้เมำ

เคยเห็นกระต่ำยน้อยตำแดงม้ัยครับ เขำว่ำกนัว่ำมนัดุเอำเร่ือง ถ้ำเข้ำใกล้

อำจโดนกัดได้ง่ำยๆ ขนำดเจ้ำของเล้ียงจนเช่ืองยังใช้ฟันคมงับนิว้จนเลือดไหล 

ได้เลย
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น้องคนนี้เป็นกระต่ำยแบบนั้น 

น่ำรัก ฟึดฟัด น่าฟัดด้วย

ผมเผ้ำของน้องเขำฟไูม่เป็นทรง ใบหน้ำขำวกระจ่ำงกม็ูทู่เ่พรำะไอ้ขีเ้มำ

เป็นต้นเหตุ ผมชอบเคร่ืองหน้ำของน้อง ทกุอย่ำงมนัผสมผสำนกันได้อย่ำงลงตัว  

น่ำด ูน่ำมองไปหมด

"พี่ปัน ใจเย็นๆ ยืนให้ตรงก่อนแล้วค่อยเดิน"

"น้องครับ เดี๋ยวให้ รปภ. มำช่วย"

ไอ้พีชตัดสินใจลงมำท�ำหน้ำที่เจ้ำของร้ำนในที่สุด แต่กำรที่มันใช้ค�ำว่ำ 

รปภ. ท�ำเอำกระต่ำยน้อยของผมเงยหน้ำขึน้สบตำกับมนั พร้อมท�ำหน้ำตกใจ 

เป็นกระต่ำยตื่นตูม

"ขอโทษนะครบั เขำเป็นพีร่หสัผมเอง" ถงึผมจะเหน็ใบหน้ำจำกด้ำนข้ำง 

แต่ก็รู้ได้เลยว่ำน้องก�ำลังกังวล

"เฮ้ยน้อง ใจเย็นครับ พี่ไม่ได้ให้คนมำลำกเพื่อนน้องไปไหน"

"น่ำรักจริงๆ ว่ะ"

ไอ้พีชคุยกับน้อง ส่วนไอ้ภพก็เดินมำกระซิบข้ำงๆ ผม

"อ่อ ครับ"

ผมจับปีกขวำของไอ้เด็กขี้เมำไว้ ส่วนน้องเขำจับปีกซ้ำย 

ผมจับด้วยมือข้ำงเดียว แต่น้องเขำต้องจับแน่นด้วยมือถึงสองข้ำง

"อย่ำพำพี่กลับบ้ำนนะเอ็นดู ไม่งั้นพี่โดนแม่ตีแน่ๆ เลย ฮือ"

"ไม่กลับครับไม่กลับ เดี๋ยวคืนนี้ไปนอนห้องเอ็นดูนะ"

"ฮือออ เอ็นดู"

ไอ้ขีเ้มำเศร้ำอะไรมำไม่รู ้ มนัท�ำท่ำจะคว้ำคอน้องเขำมำกอด แต่โชคดทีี่

น้องเขำผงะออกและเป็นช่วงเดยีวกับที ่รปภ. วิง่เข้ำมำอุม้ไอ้ขีเ้มำนีไ่ด้พอดี

แต่น้องชื่อเอ็นดูเหรอ

น่าเอ็นดูสมชื่อเลยว่ะ

ผมยืนมองน้องเขำที่เอำแต่ชะโงกหน้ำมองร่ำงเมำๆ ของพี่รหัสที่ถูกหิ้ว

ออกไปข้ำงนอก 
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น้องเขำดูสบัสนเมือ่เงยหน้ำขึน้สบตำกับไอ้พชี ส่วนไอ้เจ้ำของร้ำนคนน้ี 

กย็นืลุน้ว่ำน้องเขำจะพดูอะไร

จุดจุดน้ีผมอิจฉำมัน ทั้งท่ีผมเสนอตัวเข้ำช่วยแต่ก็แพ้ค�ำว่ำ รปภ. หรือ 

ผมควรพดูออกไปว่ำจะเอำต�ำรวจมำจับไอ้ขีเ้มำนัน่ดถีงึจะได้รบัควำมสนใจบ้ำง

"ขอบคุณนะครับ แล้วก็ขอโทษด้วยนะครับ ร้ำนเลอะไปหมดเลย"

"ไม่เป็นไร พี่เข้ำใจคนเมำ"

ผมเหน็ว่ำน้องเขำยิม้เจือ่น ผงกศรีษะเบำๆ แล้วท�ำท่ำจะวิง่ตำมร่ำงของ 

ไอ้ขี้เมำออกไป แต่ผมไวกว่ำ เอื้อมมือไปคว้ำต้นแขนของน้องเขำไว้

แล้วก็พบว่ำแขนน้องเขำนุ่มมาก 

เพรำะควำมนุม่ท�ำให้ผมเผลอออกแรงบีบจนเสยีงหวำนๆ ครำงออกมำ

ใครจะไปรู้ว่ำจะบอบบำงขนำดนี้

ผมเลยคลำยมือออกจนสุดท้ำยก็ปล่อยแขนของกระต่ำยให้เป็นอิสระ 

ผมก�ำมือแล้วล้วงไว้ในกระเป๋ำกำงเกงตัวเองพร้อมกับสร้อยข้อมือที่น้องเขำ 

ท�ำหล่นไว้บนพื้นเมื่อกี้

แม้แต่หน้ำผม น้องเขำยังไม่กล้ำเงยขึ้นมอง 

ผมไม่ได้น่ำกลัวขนำดนั้นสักหน่อย

"ขอบคุณครับที่ช่วยพยุงพี่ปัน"

น้องเขำคงคิดว่ำที่ผมจับแขนไว้เพรำะอยำกได้ค�ำขอบคุณ ควำมจริง 

ผมไม่ได้อยำกได้ค�ำขอบคุณอะไรจำกน้องเขำเลย

แต่ที่ผมอยำกได้คือ...

"ชื่ออะไร"

เสียงหวำนๆ ของน้องเขำดังตอบ

"เอ็นดูครับ"

ผมอยำกให้เขำเงยหน้ำมองผม

"อำยุเท่ำไหร่ ยังเรียนอยู่เข้ำผับได้ยังไง" แล้วผมก็เผลอท�ำเสียงเข้ม

"ไอ้เชี่ย มึงดุอะไรขนำดนั้น เป็นพ่อน้องเขำหรือไง"

เสียงไอ้ภพท�ำให้ผมกระตุกยิ้ม
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กระต่ำยตำแดงเป็นกระต่ำยทีด่ ุผมเลยต้องใช้ควำมดขุองตัวเองเข้ำข่ม

"อำยุยี่สิบสองครับ ส่วนพี่ปันยี่สิบสำม"

ผมไม่ตอบอะไร แต่ยนืมองและใช้ควำมเงียบของตัวเองกดดันให้น้องเขำ 

เงยหน้ำขึน้

แต่จนแล้วจนรอดกระต่ำยก็ไม่ยอมสบตำ น้องเขำไม่ได้ก้มหน้ำ  

แต่เหลือบตำมองอย่ำงอ่ืน ผมขยับเท้ำถอยหลังเล็กน้อย และจังหวะนั้น 

น้องเขำก็หมุนตัวหันหลัง ก่อนจะสำวเท้ำวิ่งหนีผมไปพร้อมกับเสียงหัวเรำะ 

ของไอ้พีชกับไอ้ภพ

ผมมองตำมแผ่นหลังเล็กๆ ที่ค่อยๆ ห่ำงออกไป ก่อนท่ีประตูจะปิดลง 

ผมเห็นว่ำน้องเขำหันหน้ำมองเข้ำมำในร้ำน ดวงตำเป็นประกำยคู่สวย 

สบสำยตำกับผมอย่ำงจัง และหำยไปเมื่อประตูปิดสนิท

แล้วอำกำรถูกตำต้องใจก็เกิดขึ้น กระต่ำยน้อยท่ีไม่มองหน้ำผม  

เสียงหวำนที่ดังวนอยู่ในควำมคิด 

ถึงไม่ใช่ซนิเดอเรลล่ำทิ้งรองเท้ำให้เจ้ำชำย แต่น้องเขำก็ทิ้งสร้อยข้อมือ 

ไว้ให้

และถึงผมจะไม่ใช่เจ้ำชำย แต่หลังจำกนี้คงต้องตำมหำเจ้ำของ 

สร้อยข้อมือเส้นนี้ซะแล้ว

(ติดตำมอ่ำนต่อได้ในฉบับเต็ม)
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