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รอ ร้อ รอออ... ตอนน้ีมยองนังกําลังรออีเมลจากใครบางคนอยู่ค่ะ ส่งไปนานมาก

แล้วยังไม่มีว่ีแววว่าเค้าจะตอบกลับมาเลย เฮ้อ~T^T

แต่น่ันก็ยังไม่นานเท่า 'มายู' นางเอกของเราในเรื่อง 'Intend to be Yours 

โปรดระวัง! รักน้ี (ไม่) ดีเลย' นิยายเล่มสุดท้ายในเซ็ต Intend จาก CandyCat เล่มน้ี

หรอกนะคะ ก็แหม มายูเล่นรอพระเอกอย่าง 'ดีเลย' มาตั้ง 7 ปแน่ะ! แถมยังมีสัญญา

ผูกมัดไว้จะนอกใจไปคบหากับหนุ่มๆ คนอื่นก็ทําไม่ได้ ถ้าเปนมยองนังคงขอโบกมือ

บายบายตั้งแต่ปแรกแล้วล่ะค่ะ ต้องรักมากขนาดไหนถึงรอนานขนาดน้ีได้เน่ีย

ว่าแต่ ทําไมดีเลยถึงปล่อยให้มายูรอนานแบบนี้น้า แล้วทั้งสองคนจะได้กลับมา

เจอกันในรูปแบบไหน และเรื่องราวความรักท่ีคนหน่ึงเปนฝายเฝารอจะจบลงยังไง 

เราไปลุ้นกันดีกว่าค่ะ!

ด้วยไมตรีจิต

สาวนอยมยองนัง

สํานักพิมพแจมใส
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สวัสดีค่า ในท่ีสุดเซ็ต Intend ก็มาถึงเล่มสุดท้ายแล้ว เย่~

คราวนี้เปนคิวของหนุ่มหล่อหน้าใสอย่าง 'ดีเลย' พระเอกสายมั่นหน้า สารภาพ

ว่าเปนเรื่องที่แต่งยากมากกก ฮือ แต่งๆ ลบๆ เททิ้งแล้วก็เปลี่ยนพล็อตอยู่หลายรอบมาก 

(ความดีเลยน้ี) แต่สุดท้ายก็สามารถเข็นออกมาจนได้ รู ้สึกโล่งใจสุดๆ เลยค่ะ 

ต้องขอโทษที่ทําให้นักอ่านรอนานถึงขนาดนี้ แต่ก็แอบใจหายท่ีเร่ืองน้ีเปนเรื่องสุดท้าย

ของเซ็ตแล้วเหมือนกัน เซ็ตน้ีมีทั้งหมดสี่เล่ม (สามารถอ่านแยกเล่มได้) เราตั้งใจกับ

เซ็ตน้ีมากจริงๆ

ท้ายนี้ก็ขอขอบคุณทีมงานบ้านแจ่มใส น้องนํ้าฝนและกอง บ.ก. นักวาดอย่างคุณ 

Zoo ท่ีวาดภาพสวยๆ ให้กับนิยายเซ็ตน้ี ดีใจและมีความสุขมากท่ีได้ทํางานร่วมกัน

กับทุกคน ขอบคุณสมาชิกในกลุ่ม บ.ก. ฉันต้องได้ต้นฉบับด้วย ชอบคําพูดท่ีว่าดีเลย

ไม่ดีเลย 555+ ขอบคุณนักอ่านทุกท่านที่ติดตามกันมาเสมอ ท้ายนี้ก็ขอฝาก

นิยายเรื่องน้ีไว้ในอ้อมกอดด้วยนะคะ

ติดตามและพูดคุยกันได้ท่ี FB : CandyCat.writer

รักทุกคน 
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'นายหลงรักฉันแล้วหรือไง'

'...'

'...'

'ไม่รู้สิ'

'ไม่รู้? ไม่รู้อีกแล้ว!!'

'ถ้าความรู้สึกน้ีคือความรักล่ะก็…'

'…'

'ฉันคงรักเธอ'

'!!!'

'รักผีชัคก้ีอย่างเธอเข้าแล้วจริงๆ'
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1
ฉันช่ือ 'มายู'

[Time 16.45 To Don Meuang Flight xxxxx Gate 4 Remarks 

Delayed]

ฮะ อะไรเน่ีย!?

ขามาก็ดีเลย์ ขากลับยังจะดีเลย์อีกเหรอ

ฉันยืนมองเท่ียวบินของตัวเองที่ถูกขึ้นตัวแดงประกาศเลื่อนออกไป 

ด้วยความฉุนเฉียว แต่โมโหเพียงแป๊บเดียวก็สงบอารมณ์ของตัวเองได้ 

พร้อมถอนหายใจอย่างเซ็งๆ แต่แอบไม่เข้าใจอ่ะ ท�าไมเครื่องถึงต้องดีเลย ์

ด้วยทั้งที่สภาพอากาศก็ดูปกติดี ไม่มีลมหรือเมฆฝนเลยสักนิด ท่ีส�าคัญคืนน้ี

ฉนัมนีดัต้องไปงานปาร์ตีฮ้ลัโลวีนทีจ่ดัขึน้ในโรงแรมสดุหรูย่านใจกลางกรุงเทพฯ  

อีกด้วย

เฮ้อ แอบไม่ค่อยอยากไปสักเท่าไหร่ มันติดตรงที่ว่าเพ่ือนสุดซี้สองคน

อย่าง 'ยูกิ' และ 'ไข่มุก' รบเร้าให้ไปอ่ะ คิดแล้วเซ็งชะมัด ฉันยังคิดไม่ออกเลย

ว่าจะแต่งตัวไปงานปาร์ตี้ฮัลโลวีนยังไงดี แบบว่าไม่มีเวลาให้เตรียมตัวอะไร
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เลย แล้วไหนเคร่ืองบินยังจะมาดีเลย์อีก

เครียดค่ะ เครียดดด

"เมื่อก้ีแอบได้ยินเจ้าหน้าท่ีคุยกัน เห็นว่ามีใครไม่รู้โทรมาขู่วางระเบิด

เครื่องบินเท่ียวน้ี ก็เลยต้องตรวจสอบกันยกใหญ่"

หือ ดูเหมือนฉันจะรู้สาเหตุท่ีเท่ียวบินล่าช้าแล้วล่ะสิ

"แย่จัง ฉันมีนัดส�าคัญด้วย ไม่รู้จะไปทันหรือเปล่า"

"น่ันสิ คนท่ีโทรมาก่อกวนแย่สุดๆ"

"แต่จะว่าไปทางสายการบนิตรวจสอบกด็นีะ ขนืเป็นเรือ่งจรงิขึน้มาแลว้

เกิดระเบิดตอนบินอยู่บนฟ้าล่ะก็ อึ๋ยยย ไม่อยากจะคิด"

เสียงพูดคุยของผู้หญิงสองคนท่ีน่ังอยู่ข้างๆ ดังขึ้นมาให้ได้ยิน ฉันเงี่ยหู

ฟังแล้วชักหวั่นๆ ขึ้นมาเหมือนกัน หวังว่าทางสายการบินจะตรวจสอบให้

ละเอียดถี่ถ้วน ไม่รู้ว่าแอบมีระบงระเบิดอะไรซุกซ่อนอยู่หรือเปล่า จะเลื่อน

เวลาออกไปนานขนาดไหนก็ยอม ดีกว่าเอาชีวิตไปเสี่ยงตั้งเยอะ

ไลน์!

เสียงข้อความจากแอพฯ ไลน์ดังข้ึน ฉันหยิบออกมาดู เป็นข้อความจาก

ยูกิและไข่มุกท่ีส่งเข้ามาในแชตกลุ่ม

ยูกิ : ฉันก�ำลังจะแต่งตัวแล้วนะ

ไข่มุก : เร็วเว่อร์ น่ีฉันยังไม่ได้อำบน�้ำเลย

ยูกิ : ก็คนมันตื่นเต้นน่ีนำ แล้วน่ีมำยูถึงไหนแล้วเน่ีย

ไข่มุก : อยู่บนเคร่ืองบินแล้วมั้ง

ฉันอ่านข้อความท่ีเพ่ือนสองคนส่งมาแล้วก็อมย้ิมนิดๆ ก่อนใช้กล้อง

หน้ากดถ่ายเซลฟี่หน้าตัวเองกับบอร์ดดิ้งพาสจนได้รูปที่ดีที่สุด จากนั้นก็ส่งเข้า

กลุ่มไลน์ไป

มำยู : ยังอยู่เชียงรำยอยู่เลย เคร่ืองบินดีเลย์อ่ะ
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พอพิมพ์ข้อความส่งไปแล้วฉันก็กดดูรูปท่ีตัวเองถ่ายเมื่อก้ี เป็นรูปของ

หญิงสาวผมสีด�ายาวเป็นลอน ริมฝีปากสีพีชฉ�่าวาว จมูกโด่ง ขนตายาว 

เด้งเหมือนก้นเป็ดจากการปัดมาสคาร่า นี่ไม่ใช่หน้าสดของฉันหรอกนะ  

ฉันใช้เทคนิคแต่งหน้าเพ่ือโชว์ผิวฉ�่าวาวให้ดูโดดเด่นข้ึนน่ะ เน้นความโกลว ์

แบบธรรมชาติอย่างท่ีพวกดาราชอบแต่งกัน น่ีขนาดฉันยังไม่ได้จัดเต็มอะไร

มากนักยังดึงดูดสายตาของผู้ชายที่อยู่รอบๆ ได้เป็นอย่างดี ฮิๆ ฉันเป็นคน 

ที่ชอบแต่งหน้าท�าผมมากเลย อ๊ะ แต่หน้าสดฉันก็ไม่ได้แย่อะไรนะ ผิวดี  

ไร้สิว ฝ้า กระ ฉันดูแลตัวเองอยู่ตลอด ทั้งเรื่องการกิน การออกก�าลังกาย บลาๆ

พอละ! เข้าเรื่องดีกว่า ส่วนสาเหตุท่ีฉันมาอยู่จังหวัดเชียงรายแบบน้ีก็

เพราะว่าแม่ของฉันบวชชีอยู่ที่วัดแห่งหน่ึงในจังหวัดนี้ แล้ววันนี้เป็นวันเกิดแม่ 

ฉันเลยนั่งเคร่ืองบินมาท�าบุญแล้วก็อยู่พูดคุยกับแม่ ซึ่งส่วนมากก็ไม่ได้คุยกัน

สักเท่าไหร่เพราะแม่เอาแต่สอนธรรมะให้ฟังอย่างเดียวเลย มันน่าเศร้านะ  

ที่แม่หย่าร้างกับพ่อ แล้วก็ละทางโลกเข้าสู ่ทางธรรมปล่อยให้ฉันใช้ชีวิต 

เพียงคนเดียว แถมยังไม่มีว่ีแววว่าจะกลับมาอยู่กับฉันแต่อย่างใด

ไลน์!

เสียงข้อความจากแอพฯ ไลน์ดึงความสนใจของฉันอีกครั้ง

ไข่มุก : เอ้ำ แล้วแบบน้ีจะกลับมำทันไหมเน่ีย

ยูกิ : ขอให้มำทันแล้วกัน

มำยู : ทันแหละ งำนเร่ิมสองทุ่มไม่ใช่เหรอ

ฉันพิมพ์ตอบไปพลางค�านวณเวลาในใจ แม้ไม่รู้ว่าเคร่ืองบินจะดีเลย์

นานแค่ไหนก็เถอะ

ยูกิ : แล้วอย่ำลืมนะ แกห้ำมมำแบบหน้ำสวยเด็ดขำด ฉันจะไม่ยอม 

ให้แกมำแย่งซีนอีกแล้ว รู ้หรือเปล่ำว่ำงำนปำร์ตี้รอบล่ำสุดแกแย่งซีนไป 

คนเดียวเลย ฉันกับไข่มุกน่ีดับสนิทจ้ำ ผู้ชำยท่ีเล็งไว้ก็ไปสนใจแกกันหมด 

เกลียด!
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อุ๊บ ฉันหลุดข�ากับข้อความของยูกิ บอกแล้วไงว่าฉันเองก็หน้าตาด ี

ในระดับหนึ่ง แต่ด้วยความที่มีโครงหน้าสวยและมีฝีมือทางด้านการแต่งหน้า 

ฉันก็เลยเนรมิตใบหน้าของตัวเองให้ดูโดดเด่นสวยงามมากย่ิงขึ้นกว่าเดิม  

ไม่ว่าจะเป็นแนวสาวเปร้ียวจี๊ดจ๊าด แนวหวานๆ เหมือนสาวเกาหลี แนว 

สาวกรันจ์ หรือว่าจะเป็นแนวผีๆ ฉันก็ท�าได้หมด

มำยู : แหม ฉันเองก็อยำกแต่งสวยเหมือนกันนะ

มำยู : แล้วพวกแกจะแต่งเป็นผีอะไรกันล่ะ

ฉันพิมพ์ถาม สักพักยูกิก็พิมพ์ตอบกลับมาเป็นคนแรก

ยูกิ : สวยๆ อย่ำงฉันต้องแต่งเป็นแวมไพร์อยู่แล้วจ้ะ คอยดูนะ คืนนี ้

ฉันจะไปกัดล�ำคอขำวๆ ของพวกผู้ชำยท่ีเล็งไว้ให้ได้เลย ฮิๆ

ไข่มุก : ฉันจะแต่งเป็นแม่มดเน่ียแหละ แล้วแกล่ะมำยู

มำยู : ยังไม่ได้คิดอ่ะ เอำไว้กลับไปค่อยคิดอีกที

ยูกิ : จิ๊ สวยๆ อย่ำงแกแต่งเป็นอะไรก็ออกมำดูดีเหมือนเดิมนั่นแหละ

ยูกิ : (สติ๊กเกอร์โกรธ)

ไข่มุก : ดูแกหมั่นไส้มำยูนะ 555+

ไข่มุก : (สติ๊กเกอร์หัวเรำะหนักมำก)

ยูกิ : ก็มำยูชอบแย่งผู้ชำยคนท่ีฉันเล็งไว้ไปตลอดเลยน่ีนำ

มำยู : เดี๋ยวนะ ฉันไม่ได้แย่งสักหน่อย ผู้ชำยที่แกเล็งไว้มำยุ่งกับฉันเอง

ต่ำงหำก

ยูกิ : โอ๊ยยย พูดจำน่ำหมั่นไส้ ใช่สิ! ฉันสวยไม่เท่ำแกน่ีนำ เอำไว ้

ปิดเทอมเมื่อไหร่ฉันจะบินไปศัลยกรรมท่ีเกำหลีแน่ๆ

ไข่มุก : ฉันเห็นแกพูดงี้มำหลำยรอบละ 555+

ถึงยูกิจะชอบพูดอะไรแบบน้ีกับฉันแต่เราก็ไม่ได้เกลียดกันนะ ฉันเอง 

ก็ไม่ได้คิดมากอะไรด้วย อีกอย่างเราสามคนก็เรียนมาด้วยกันตั้งแต่สมัย 
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มัธยมปลายแล้ว เรียกได้ว่าซี้กันสุดๆ

ไข่มุก : ถึงยังไงมำยูก็คงไม่ชำยตำแลมองผู้ชำยคนไหนหรอก รู้ๆ กันอยู่

นี่ว่ำยัยน่ีมีใครอยู่ในดวงใจแล้ว

ยูกิ : หมำยถึงคนท่ีชื่อดีเลย์ป่ะ 

ไข่มุก : แหม จะมีใครนอกจำกหมอน่ันล่ะ

ไข่มุก : ตกลงว่ำท่ีคู่หมั้นคนน้ันจะกลับไทยเมื่อไหร่เน่ีย มำยู

ยูกิ : เออ น่ันสิ ฉันเองก็อยำกรู้เหมือนกัน

ง่า...ไหงถึงได้เปลี่ยนมาคุยกันเร่ืองน้ีล่ะ

ฉันอ่านข้อความของสองคนนั้นแล้วก็ถอนหายใจยาวยืด มันเป็นเร่ืองท่ี

น่าหนักใจจนไม่อยากพูดถึงสักเท่าไหร่ หลังจากน่ังจ้องมือถือท�าใจอยู่สักพัก

ฉันก็พิมพ์ตอบกลับไป

มำยู : เดี๋ยวเขำก็คงจะกลับมำเองน่ันแหละ

ยูกิ : ชิ หำยไปนำนขนำดน้ี ไม่ใช่ว่ำหมอน่ันกลับมำไทยแล้วจะ

เซอร์ไพรส์แกด้วยกำรพำลูกพำเมียมำสวัสดีแกนะ 555+

ไข่มุก : พูดจำโหดร้ำยจังยูกิ

ยูกิ : เอ้ำ ก็เห็นหมอน่ันไม่ยอมกลับมำสักทีน่ีนำ ปัจจุบันหน้ำตำ 

เป็นยังไงก็ไม่เคยได้เห็น รูปสักใบก็ไม่มีให้ดู

ยูกิ : แล้วดูยัยมำยูสิ จนถึงตอนน้ีรอหมอน่ันมำนำนเท่ำไหร่แล้ว ถ้ำฉัน

จ�ำไม่ผิดน่ำจะเคยบอกว่ำเข้ำปีท่ีเจ็ดแล้วใช่ป่ะ

ยูกิ : คือเจ็ดปีแล้วนะ! ไม่ใช่เจ็ดวัน!

ยูกิ : ฉนัเห็นเพ่ือนเอำแต่เฝ้ำรออย่ำงไม่มจีดุหมำยแบบนีแ้ล้วหงดุหงดิอ่ะ  

ถ้ำเป็นฉันนะ ป่ำนน้ีฉีกสัญญำอะไรน่ันท้ิงแล้วไปหำผู้ชำยคนอื่นแทนแล้วจ้ำ 

ไม่มำเสียเวลำวัยรุ่นไปอย่ำงไร้ค่ำแบบน้ีหรอก

แปลบ...
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ข้อความที่ยูกิพิมพ์ส่งมารัวๆ ท�าฉันเจ็บหัวใจหน่วงๆ น่ีถ้ายัยน่ัน 

มายืนอยู่ตรงหน้าตัวเป็นๆ คงจะก�าลังยืนเท้าเอวแล้วถลึงตาใส่ฉันอย่าง 

ขุ่นเคืองเป็นแน่ ส่วนเรื่องของผู้ชายท่ีชื่อ 'ดีเลย์' คนนั้นน่ะเหรอ... คือเขา 

โตกว่าฉันสองปี เป็นลูกชายเพ่ือนสนิทของแม่ฉัน (แม่ของพ่ีดีเลย์เป็นคนไทย 

ส่วนพ่อของพ่ีดีเลย์เป็นคนสวีเดน) ครอบครัวของพ่ีดีเลย์ไม่ได้อยู่ประเทศไทย

ถาวรหรอกนะ จะมาไทยก็แค่ช่วงท่ีโรงเรียนของพ่ีดีเลย์ปิดเทอมหรือไม่ก็ 

ช่วงวันหยุดเทศกาล และเวลาท่ีแม่ของเราสองคนมาเจอกันก็จะปล่อยให้ฉัน

กับเขาเล่นด้วยกันน่ันแหละ พ่ีดีเลย์เป็นผู้ชายท่ีน่ารักมาก อ่อนโยน ใจดี  

ชอบเอาขนมติดไม้ติดมือมาให้ฉันตลอด พอโตขึ้นฉันก็เริ่มมองเขาด้วย 

ความรู้สึกท่ีเปลี่ยนไป เขาเป็นรักแรกของฉันเลยนะ และที่น่าเซอร์ไพรส์สุดๆ 

ก็คอืพ่ีดเีลย์เองก็ชอบฉนัเหมอืนกัน แล้วพอแม่ของเราสองคนรู้ว่าฉนักับพ่ีดเีลย์

มใีจให้กันก็ดจูะแฮปป้ีมาก แถมยังจดัการท�าสญัญาเอาไว้ด้วยว่าถ้าเราสองคน 

เรียนจบเมื่อไหร่ก็จะให้หมั้นและแต่งงานกัน ทว่าหลังจากนั้นครอบครัวของ 

พ่ีดีเลย์ก็ต้องกลับประเทศสวีเดนเพ่ือไปจัดการเรื่องธุรกิจ และรอบน้ีก็จะอยู่ 

ที่นั่นยาวเลยโดยมีก�าหนดจะกลับมาประเทศไทยในอีกสี่ปีข้างหน้า 

คร่ึงปีแรก…

เราสองคนส่งเมลแลกเปลี่ยนกันตลอด

คร่ึงปีหลัง…

ฉันยังส่งเมลให้พ่ีดีเลย์อยู่บ่อยๆ แต่เป็นเขาที่ไม่ค่อยส่งเมลกลับมาเลย 

ทนรออยู่หลายอาทิตย์ถึงจะตอบกลับมาสักครั้ง เน้ือหาในเมลที่เขาส่งให้ก็ 

เป็นแค่เพียงข้อความสั้นๆ เท่าน้ันแหละ และท่ีน่าใจหายสุดๆ ก็คือเมลท่ีเขา

ส่งมาแจ้งให้รับรู้ว่าแม่ของเขาเสียชีวิตแล้วด้วยอุบัติเหตุทางรถยนต์ จ�าได้ว่า

ฉันเสียใจและเศร้ามาก จะให้แม่พาไปหาเขาที่สวีเดนก็ไม่ได้ ในเมื่อครอบครัว

ของฉันเองก็มีปัญหารุมเร้าเข้ามาไม่หยุดหย่อน แม่จับได้ว่าพ่อนอกใจ 

จนทะเลาะกันอย่างหนัก ฉันก็เลยท�าได้แค่พิมพ์ข้อความให้ก�าลังใจพ่ีดีเลย์

ทางอีเมลเท่าน้ัน แม้เขาจะไม่ตอบกลับมาก็ช่างปะไร แค่ให้เขารับรู้ว่ายังมีฉัน

ที่คอยเป็นก�าลังใจให้เขาอยู่ตรงน้ีไม่หนีหายไปไหนก็พอ

และปีถัดไป…

Page Intend to be Yours ���������! ������ (���) ������.indd   12 16/1/2563 BE   10:49



Intend to be Yours โปรดระวัง! รักนี้ (ไม่) ดีเลย์

13

ฉันก็ไม่ได้รับเมลจากเขาอีกเลย

ด้วยความไม่ย่อท้อฉันจึงส่งเมลไปให้เขาตลอด อย่างน้อยก็อาทิตย์ละ

หนึ่งฉบับ เน้ือหาท่ีส่งไปก็จะบอกเล่าเร่ืองราวที่ฉันได้เจอ เหตุการณ์ส�าคัญ  

รูปถ่ายสถานท่ีต่างๆ รูปหมา รูปแมว รูปของกิน รูปท้องฟ้า ฉันเขียนและ 

ส่งให้เขาเหมือนเป็นไดอาร่ี ท�าแบบน้ีต่อไปเรื่อยๆ

จนกระท่ังเข้าปีท่ีสี่...ฉันก็ได้รับอีเมลจากเขามาหนึ่งฉบับ

'ฉันจะเรียนต่อท่ีน่ีอีก เพรำะงั้นเธอไม่ต้องรอนะ'

วินาทีที่ได้อ่านข้อความน้ันฉันก็รู้สึกเหมือนถูกใครบางคนเอาค้อนมา

ทุบศีรษะอย่างจังจนตื้อมึนงงไปหมด ฉันพิมพ์ข้อความและส่งเมลไปถามหา 

เหตุผลจากเขา แต่ก็ไม่ได้รับการตอบกลับมาเลย ฉันร้องไห้เสียใจอยู่เป็น

เดือนๆ จนเร่ิมท�าใจได้และคิดว่าสักวันพ่ีดีเลย์คงจะกลับมา ฉันไม่ควรไป 

ขัดขวางเร่ืองการเรียนของเขา ฉันพยายามคิดในแง่ดีและเฝ้ารอวันที่เขา 

จะกลบัมา แถมในปีน้ันพ่อกับแม่ของฉนัก็ตดัสนิใจหย่าร้างกันจากปัญหาเรือ่ง

ทีพ่่อมเีมยีน้อยแล้วผูห้ญิงคนนัน้ดนัท้องข้ึนมา แม่ของฉนัยอมเซน็ใบหย่าง่ายๆ 

ไม่เรียกร้องอะไรจากพ่อเลยสักอย่าง ในทางกลับกันพ่อของฉันก็ใจร้ายและ

เห็นแก่ตัวมากท่ีเอาทรัพย์สินทุกอย่างที่เป็นชื่อตัวเองรวมถึงบ้านไปขายแล้ว

จากไปกับผู้หญิงคนน้ัน ส่วนแม่ก็เข้าสู่ทางธรรมด้วยการบวชชีท่ีต่างจังหวัด 

ฉันเลยกลายเป็นคนท่ีบ้านแตกสาแหรกขาด เช่าคอนโดฯ และใช้ชีวิตอยู่ด้วย

เงินก�าไรจากหุ้นส่วนของรีสอร์ตซึ่งเป็นสมบัติชิ้นสุดท้ายของแม่ท่ียกให้ฉัน 

แถมยังเป็นสมบัติท่ีผูกมัดติดอยู่กับสัญญาของฉันกับพ่ีดีเลย์อีกด้วย

โอเค เรื่องของฉันมันค่อนข้างน่าเศร้าก็จริง แต่เพราะว่าฉันยังมีพ่ีดีเลย์

ที่เป็นเหมือนเสาหลักของชีวิตอยู่ ก็เลยไม่ได้ท�าตัวเหลวไหลอะไร ตลอดชีวิต

ที่ผ่านมาฉันหมกมุ ่นอยู่กับการเรียน ต้ังใจเรียนและสอบเข้ามหา'ลัยดีๆ  

คิดอย่างเดียวว่าฉันจะต้องเป็นแฟนที่สมบูรณ์แบบเพ่ือไม่ให้พ่ีดีเลย์ผิดหวัง 

และนอกจากเร่ืองเรียนฉันก็ดูแลตัวเองเรื่องรูปร่างหน้าตาด้วยนะ ไม่นอนดึก 

ดื่มน�้าเยอะๆ กินอาหารให้ครบห้าหมู่ และออกก�าลังกาย ฉันเติบโตและ 
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กลายเป็นสาวสวยอย่างท่ีต้องการ มีผู้ชายมาจีบเยอะด้วย

'ถ้าไม่รังเกียจผมขอเบอร์ไว้โทรคุยได้ไหมครับ'

'ขอโทษนะคะ พอดีฉันมีแฟนแล้ว'

ฉันปฏิเสธผู ้ชายที่เข ้ามาจีบแบบน้ันเสมอ ฉันท�าตัวเป็นผู ้หญิงที่ 

มีแฟนแล้ว รักเดียวใจเดียว ไม่คิดสนใจผู้ชายคนอื่นเลยสักครั้ง แม้ว่าพ่ีดีเลย์

จะใจร้ายด้วยการไม่ตอบกลับอีเมล แต่ยังไงฉันก็จะรอเขา มันเป็นความรู้สึก

ที่น่าเศร้ากับการรอคอยใครสักคนโดยท่ีไม่รู้ว่าจะได้เจอกันเมื่อไหร่

และในตอนน้ี…

ฉันก็รอพ่ีดีเลย์จนเวลาล่วงเลยผ่านไปแล้วตั้งเจ็ดปี!

ถ้าถามว่ารู้สึกยังไง ฉันขอบอกเลยว่า…

โกรธ

โกรธมากจนอยากพ่นไฟแล้ว! กร๊าซซซ

ไอ้บ้านั่นปล่อยให้ฉันรอโดยท่ีไม่ติดต่อกลับมาเหมือนตายไปแล้ว 

แบบน้ีก็ได้เหรอ แต่ถึงจะโกรธจนแทบกลายร่างเป็นก็อตซิลล่า สุดท้าย 

ฉันก็ยังรอเขาอยู่ดี

มำยู : ฉันชอบเขำจริงๆ น่ีนำ ยังไงก็จะรอแหละ

บ้ามั้ยล่ะ…ฉันเน่ีย

ฉันคิดแค่ว่าไหนๆ ก็ทนรอมาถึงขนาดนี้แล้ว เกิดฉันตัดใจมีแฟนใหม่

ขึ้นมาแล้วพ่ีดีเลย์ดันโผล่มาเซอร์ไพรส์ล่ะจะให้ฉันท�าไง ฉันไม่อยากให้เกิดรัก

สามเส้าข้ึนมาหรอกนะ ฮือออ

ยูกิ : เฮอะ

ยูกิ : แล้วถ้ำเกิดเขำไม่กลับมำหำแกอีกแล้วล่ะ

ยูกิ : แกจะท�ำยังไง จะครองโสดไปยันแก่ตำยเลยเหรอ

จึก!
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ข้อความของยูกิทิ่มแทงใจสุดๆ จนฉันชะงัก มือที่ก�าลังจะพิมพ์ข้อความ

ลงไปค้างนิ่ง นั่นสิ...ถ้าเกิดว่าเขาไม่กลับมาแล้วฉันจะท�าไงต่อ ถึงฉันจะเป็น

แฟนกับพ่ีดเีลย์ก็จริง แต่นีม่นัคล้ายว่าฉนัถูกเขาทิง้แล้วไม่ใช่เหรอ หายเงยีบไป 

เหมือนตายมาตั้งเจ็ดปีมันไม่ได้หมายความว่าเขาหมดรักฉันแล้วหรือไงกัน

ไข่มุก : ถึงยูกิจะพูดแรง แต่ฉันก็คิดแบบนั้นเหมือนกันนะ ฉันว่ำ 

แกเลิกรอผู้ชำยห่วยๆ อย่ำงหมอนั่นเหอะ หน้ำตำแกก็ดี ที่ผ่ำนมำก็มีผู้ชำย 

โพรไฟล์ดีๆ มำจีบก็ตั้งเยอะ เลือกเอำใครสักคนท่ีหล่อ รวย นิสัยดี ชำติน้ี 

แกก็ไม่อดตำยแล้ว

ไข่มุก : ส่วนไอ้สัญญำบ้ำบอคอแตกนั่นแกก็ไม่ต้องสนใจหรอก  

ถ้ำเกิดหมอนั่นกลับมำหำแกแล้วเรียกร้องอะไร แกก็เอำเรื่องท่ีเขำหำยหน้ำไป

ตั้งเจ็ดปีโดยไร้กำรติดต่อมำอ้ำง หรือไม่ก็ควงแฟนใหม่ไปโชว์ซะเลย เดี๋ยว 

หมอนั่นก็คงอกแตกตำยแล้วเป็นฝ่ำยยกเลิกสัญญำไปเองนั่นแหละ แกต้อง

หัดเป็นคนคุมเกมบ้ำงนะมำยู ถ้ำหมอนั่นดีจริงคงไม่ปล่อยให้แกรอมำจนถึง

ตอนน้ีหรอก

แปลบ…

ฉันอ่านข้อความท่ีเพ่ือนสองคนพิมพ์ส่งมาแล้วก็ปวดหัวใจหนึบๆ  

มันก็จริงอย่างท่ีพวกเธอพูด...พ่ีดีเลย์เป็นผู ้ชายท่ีใจร้ายมากเหลือเกิน  

อย่างน้อยเขาก็ควรตอบเมลฉันกลับมาบ้าง หรือไม่ก็พูดกันให้รู ้ไปเลยว่า 

ตกลงแล้วเขายังรักและอยากแต่งงานกับฉันตามสัญญาอยู่หรือเปล่า  

คนรักกันก็ไม่ควรท�าให้อีกฝ่ายต้องเป็นทุกข์กับการรอคอยสิ!

หรือว่าบางที…

ฉันควรตัดใจจากเขา

ตัดใจท้ังท่ีรอคอยเขามาตั้งเจ็ดปีแล้วแบบนี้

ยูกิ : เอำเป็นว่ำแกลองเก็บไปคิดดูดีๆ ล่ะมำยู

ไข่มุก : ตำมน้ัน
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ไข่มุก : แต่ตอนนี้ฉันว่ำเรำหยุดพูดเรื่องของผู้ชำยเฮงซวยน่ันดีกว่ำ  

คืนนี้อุตส่ำห์มีปำร์ตี้ท้ังที ดีไม่ดีคืนน้ียัยมำยูอำจเจอผู้ชำยท่ีเข้ำตำบ้ำงก็ได้นะ

มำยู : โอเค งั้นคืนน้ีฉันจะลองท�ำตัวเป็นสำวโสดดูบ้ำงแล้วกัน

หลังจากที่เงียบมาได้สักพักฉันก็ตัดสินใจพิมพ์ข้อความส่งไปแบบนั้น

ทั้งน�้าตาท่ีไหลอาบแก้มจนคนรอบข้างหันมามองอย่างแตกตื่น ฮึก จะว่าไป

ตลอดเจ็ดปีที่ผ่านมาฉันร้องไห้เพราะการรอคอยมาก็ตั้งหลายครั้ง แต่ว่า 

ครั้งน้ีที่ฉันร้องไห้ออกมามันไม่ใช่เพราะการรอคอย แต่เป็นเพราะคิดจะตัดใจ

จากผู้ชายคนน้ันต่างหากเล่า

ถึงจะน่าเศร้า…แต่อาจจะเป็นจุดเร่ิมต้นที่ดีก็ได้

จุดเร่ิมต้นท่ีฉันควรกลับมารักตัวเองสักที

22.15 น.

ณ โรงแรมสุดหรูใจกลางกรุงเทพฯ

แม้ว่าจะมาสาย (มาก) เกินไปหน่อย แต่ฉนัก็มาถึงสถานทีจ่ดังานปาร์ตี้

ฮัลโลวีนจนได้ จุดจัดงานก็คือบริเวณริมสระว่ายน�้าขนาดใหญ่ มี ท้ัง 

แสง สี เสียง และเหล่าผู้คนมากมายที่มาร่วมงาน ทุกคนแต่งตัวกันไอเดีย

บรรเจิดสุดๆ ท้ังแวมไพร์ที่ดูหล่อกระชากใจมากกว่าน่ากลัว ผีสาวที่นุ ่ง

กระโจมอกแบบไทยๆ อย่างเซ็กซี่ชวนให้เลือดก�าเดาไหล 

โอเค มองคนอื่นจนหน�าใจแล้วลองย้อนกลับมาดูเสื้อผ้าหน้าผมของฉัน

ในตอนน้ีสิ...

"เหวอ น่ากลัว!"

"แต่งเป็นผีอะไรอ่ะ ท�าไมถึงได้น่าสยดสยองมากขนาดน้ี"

"ของจริงหรือเปล่าวะ"

"แม่! หนูกลัว แง้~~!!"

เอิ่ม ดูเหมือนว่าฉันจะแต่งสมจริงมากเกินไปหน่อย ทุกคนที่อยู่รอบๆ 

ถึงได้มีอาการหวาดกลัวตัวสั่นท�าท่าเหมือนเห็นฉันเป็นผีจริงๆ บางคนงี้ 

ถึงกับยกมือขย้ีตาแล้วเพ่งมองฉันให้แน่ใจเลย แอบท่ึงในฝีมือการแต่งหน้า
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ของตัวเองจัง ฮิๆ

"ใช่ผีชัคก้ีป่ะ โคตรเหมือนจริงเลย"

อุ๊ต่ะ มีคนทายถูกแล้ว ตอนน้ีฉันเป็นผีชัคก้ีเนี่ยแหละ เป็นตุ๊กตาผีที่ชอบ

ถือมีดว่ิงไล่เสียบคน สวมเสื้อยืดแขนยาวลายขวางคู่กับเอี๊ยมกางเกงขายาว 

สวมวิกผมสีน�้าตาลแดง มือข้างซ้ายถือมีดปลอมท่ีดูน่ากลัว ส่วนใบหน้าก็ 

แต่งแบบจัดเต็มด้วยการท�าให้มีแผลเป็นรอยยาวดูช�้าเลือดช�้าหนอง แล้วก็

แต่งให้เหมือนผิวหน้าหลุดออกไปเป็นหย่อมๆ ถึงขนาดที่ส่องกระจกแล้ว 

ฉันยังกลัวตัวเองเลย คิดดู

"แฮ่!"

ไหนๆ ก็เป็นคืนวันฮัลโลวีนท้ังที ฉันก็ขอท�าตามคาแร็กเตอร์ด้วย 

การหันไปแยกเข้ียวยิงฟันใส่กลุ่มคนท่ีอยู่รอบๆ พร้อมกับตวัดมีดปลอมไปมา

ให้สมบทบาท ซึ่งก็ท�าให้เกิดเสียงกรีดร้องพร้อมกับกลุ่มคนที่แตกฮือว่ิงหนีไป

คนละทิศคนละทาง

"กรี๊ดดด"

"อ๊ากกก"

"ว้ากกก"

อุ๊บ ฉันกลั้นข�าแทบไม่ไหว พอว่ิงไล่คนอื่นจนเบื่อฉันก็มาเดินตามหา 

ยูกิกับไข่มุกภายในงาน ล่าสุดท่ีคุยไลน์กันเมื่อตอนสามทุ ่ม สองคนน้ัน 

บอกว่ามาถึงงานแล้วและก�าลังไปหาเป้าหมายที่เป็นผู้ชายหน้าตาดีๆ ให้ชีวิต 

กระชุ่มกระชวย

"ให้ตายสิ...ไปอยู่ท่ีไหนกันนะ"

ขวับๆ (' ' )( ' ')

ฉันพึมพ�าพลางกวาดตามองหาเพ่ือนตัวเองท่ามกลางผู้คนมากมายท่ี

นั่งจับกลุ่มพูดคุยกัน บางคนก็เต้นไปตามจังหวะเพลง บางคนก็ลงไปว่ายน�้า

เล่นในสระ มองหาอยู่พักใหญ่ก็ยังไม่เจอวี่แววของสองคนนั้น ส่งข้อความ 

ถามในกลุ่มไลน์ก็ไม่มีใครตอบ โทรไปก็ไม่รับ

ไลน์!

เอ๊ะ ดูเหมือนจะมีคนส่งข้อความเข้ามาในกลุ่มไลน์แล้วแฮะ
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ไข่มุก : โทษทีมำยู ตอนน้ีฉันกับยูกิไม่ได้อยู่ในงำนแล้วอ่ะ

ฮะ ไม่อยู่ในงาน!?

มำยู : เอ้ำำำ แล้วพวกแกสองคนอยู่ไหนเน่ีย

ไข่มุก : ส่งรูป (เป็นรูปยูกิก�ำลังร้องคำรำโอเกะอยู่กับผู้ชำยหน้ำตำดี 

คนหน่ึง)

ไข่มุก : อยู่ร้ำนคำรำโอเกะ 555+

มำยู : หน็อยแน่ ท้ิงกันเลยนะ

ไข่มุก : โอ๋ๆ อย่ำงอนน้ำำำ พอดียูกิบังเอิญเจอเพ่ือนเก่ำก็เลยมำ 

นั่งคุยกันท่ีน่ีอ่ะ แกจะตำมมำไหม

มำยู : ไม่ล่ะ วันน้ีเดินทำงเหนื่อยสุดๆ เดี๋ยวฉันจะกลับคอนโดฯ  

เลยแหละ

ฉนัพิมพ์ตอบไข่มกุไปอย่างเซง็ๆ ก่อนเก็บมอืถือใส่กระเป๋า จะไม่ให้เคอืง

ก็ไม่ได้ น่ีถ้าสองคนนั้นไม่ตื๊อชวนฉันมา ป่านน้ีฉันคงนอนแผ่หลาสบายใจเฉิบ

อยู่บนเตยีงแล้ว ถึงจะเดนิทางด้วยการนัง่เครือ่งบนิแต่มนัก็เพลยีอ่ะ เหน่ือยด้วย  

ไหนจะต้องมาแต่งหน้าท�าผมอกี เฮ้อ... แต่ไหนๆ ก็แต่งตวัมาแบบจดัเตม็ขนาดน้ี  

ขออยู่แกล้งคนอื่นท่ีมาร่วมงานปาร์ตี้ฮัลโลวีนอีกสักพักแล้วกัน ฉันคิดแล้วก็

ไปเอามีดปลอมว่ิงไล่เสียบคนอื่นต่อ พอเหน่ือยก็เดินไปท้ิงตัวลงน่ังตรง 

จุดท่ีไม่ค่อยมีผู้คนพลุกพล่านมากนัก

ตุบ...

เหงาจัง ถ้ามีเพ่ือนน่ังเม้าท์มอยด้วยคงจะดีกว่าน้ี

"มาน่ังคนเดียวไม่เหงาเหรอ"

"...!"

เฮือก

หัวใจจะวาย ฉันก�าลังคิดอะไรเพลินๆ สะดุ ้งสุดตัวกับเสียงของ 

ใครบางคนท่ีดังขึ้นอย่างไม่มีปี่มีขลุ่ย เกือบหลุดกรี๊ดออกมาแล้วเชียว ทว่า 
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พอหันไปมองต้นเสียงก็ถึงกับชะงักค้างอย่างตกตะลึง

วูบ~

คล้ายๆ กับมีสายลมเย็นท่ีมาพร้อมกับกลิ่นน�้าหอมที่ชวนให้ใจสั่นโชย

ปะทะเข้ากับใบหน้า ราวกับทุกอย่างกลายเป็นภาพสโลว์โมช่ัน ดวงตาของฉัน

เบิกกว้างขึ้นเรื่อยๆ จับจ้องมองผู้ชายท่ีเดินตรงเข้ามาพร้อมกับความวิบวับ  

ออร่ากระจาย เขามีเส้นผมสีฟ้า ใบหน้าหล่อเหลาปานเทพบุตร จมูกโด่ง  

ริมฝีปากแดงชมพูอย่างสุขภาพดี ขนตายาวสวย เสี้ยววินาทีท่ีได้ประสาน

สายตาเข้ากับดวงตาสีฟ้าท่ีดูเปล่งประกายอย่างน่าลุ่มหลงคู่นั้น...ฉันก็รู้สึก

เหมือนตกอยู่ในภวังค์ความฝันยังไงยังงั้น

พระเจ้า...เขาหล่อมากกก!! 

ตึกตัก! ตึกตัก!

งื้อออ มันเป็นเร่ืองท่ีบ้ามาก หัวใจของฉันที่เคยสงบน่ิงไม่เคยหว่ันไหว

กลบัเต้นแรงให้กับผูช้ายคนนีไ้ด้ยงัไง น่ีมนัน่าอศัจรรย์ใจเกินไปแล้ว อย่าลมืส!ิ  

ฉันมีแฟนแล้วนะ ที่ผ่านมาก็ไม่เคยรู้สึกแบบน้ีกับมนุษย์เพศชายเลยสักคน 

นอกจากพ่ีดีเลย์เพียงคนเดียว

เพราะงั้น...เพราะงั้น…

"เชิญค่ะ เชิญตามสบายเลย"

ก็แหม...ฉันไม่ใช่เจ้าของท่ีน่ีนา จะปฏิเสธไม่ให้เขานั่งได้ยังไงกัน  

อีกอย่างเขาคนน้ีก็มีตาสีฟ้าเหมือนกับพ่ีดีเลย์ของฉันด้วย ฮื้อออ ถ้าเกิด 

พ่ีดีเลย์โตข้ึนแล้วมีหน้าตาแบบน้ีฉันคงฟินไปสามชาติ

"ขอบคุณครับ"

วิ้ง~

จึก!

ทันทีท่ีอีกฝ่ายพูดพร้อมกับขยิบตาส่งว้ิงมาให้ ฉันก็รีบยกมือทาบกับ 

อกข้างซ้ายของตัวเอง รู้สึกเหมือนมีลูกดอกพุ่งเข้ามาปักกลางใจอย่างจัง  

เวลาน้ีฉันอยากกรีดร้องให้ดังๆ เหลือเกิน ง้ือออ งื้อออ งื้อออ (กรีดร้องในใจ

เนี่ยแหละ) เขาเป็นดาราหรือเปล่า ท�าไมถึงได้ดูดีขนาดนี้ แล้วดูรอยย้ิม 

ของเขาสิคะคุณณณ~ อานุภาพรุนแรงเกินไปแล้ว
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ตุบ...

เขาท้ิงตัวลงน่ังข้างๆ ฉัน ถึงเราจะไม่ได้นั่งใกล้กันมากนักแต่ฉันก็

สามารถได้กลิ่นน�้าหอมรวมถึงกลิ่นแอลกอฮอล์จากตัวเขาแบบเต็มๆ  

พอรวมกันแล้วมันกลายเป็นกลิ่นท่ีชวนให้รู ้สึกฟุ้งซ่านยังไงก็ไม่รู ้ เขินอ่ะ  

มองจากเสื้อผ้าที่เขาใส่น่าจะแต่งเป็นแวมไพร์นะ แต่ว่าไม่มีความน่ากลัว 

สักนิด

อ๊า ฉันอยากถูกกัดคอจัง

มันเป็นแค่ความคิดข�าๆ เท่าน้ันแหละ ความเป็นจริงฉันนี่น่ังตัวแข็งท่ือ

เป็นก้อนหินด้วยความประหม่ามากจ้า ไม่กล้าหันไปมองเขาที่น่ังข้างๆ สักนิด 

ใจหน่ึงก็นึกอยากยกมือข้ึนตบหน้าตัวเองเพ่ือเรียกสติให้รู้แล้วรู้รอด ย�้าเตือน

ตัวเองอีกครั้งว่าอย่าลืมสิ! เธอมีแฟนแล้วนะ เธอรอเขามาตั้งเจ็ดปี จะมา 

หว่ันไหวกับผู ้ชายที่เพ่ิงเจอหน้าคร้ังแรกได้ยังไงกัน แบบนี้มันไม่ถูกต้อง  

มันไม่ถูกต้องงง

"…"

"…"

เงียบมาก แงงง เราสองคนจะน่ังกันเงียบๆ แบบนี้เหรอ อึดอัดอ่ะ  

ฉันแอบเหลือบมองใบหน้าด้านข้างของอีกฝ่ายอย่างกล้าๆ เกร็งๆ แวบหนึ่ง 

ท่ีมองจากมุมนี้แล้วรู ้สึกคลับคล้ายคลับคลาใบหน้าของผู ้ชายคนน้ีอย่าง 

บอกไม่ถูก

เขา...

ดูเหมือนกับพ่ีดีเลย์ของฉันจริงๆ นะ

"อุ๊บ..." หือ แล้วอยู่ดีๆ ไหงคนท่ีน่ังอยู่ข้างๆ ถึงได้หลุดข�าออกมาเล่า 

แถมยังเลื่อนดวงตาสีฟ้าท่ีเป็นประกายหันมาจับจ้องมองฉันอย่างขบขันด้วย 

"เมื่อก้ีฉันยังเห็นเธอดูร่าเริงเอามีดปลอมเท่ียวไล่แทงคนอื่นอยู่เลย แต่ตอนน้ี

ท�าไมถึงเอาแต่น่ังน่ิงแบบน้ีล่ะ"

เอ่อ…

จะให้บอกว่าเขาหล่อไปฉันเลยอายงั้นเหรอ

"หรอืว่า..." เขาพูดอกีครัง้เมือ่เหน็ฉนัไม่โต้ตอบอะไรพลางเอยีงหน้านิดๆ 
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ดูน่ารักน่าหยิกเป็นท่ีสุด "เธอกลัวฉัน?"

"..."

เฮ้ย บ้าเหรอ หล่อขนาดน้ีจะให้กลัวได้ไง

"แฮ่!" แล้วเขาก็อ้าปากแยกเข้ียวยิงฟันใส่ฉัน ท�าท่าเหมือนผีแวมไพร ์

ที่ก�าลังจะขย�้าคอ ฉันชะงักและน่ิงไปเลย เพราะมันไม่ได้ดูน่ากลัวสักนิด  

เมื่อเห็นฉันยังคงน่ิงเขาก็ท�าตาโต หน้าตาดูตกใจมาก "เฮ้ น่ีเธอกลัวฉัน 

จริงๆ เหรอ"

"อุ๊บ"

เห็นแบบน้ีฉันก็เผลอหลุดข�าออกมาอย่างกลั้นไม่อยู่ 

"โอ๊ะ ย้ิมแล้ว"

"...!"

"ตอนย้ิมน่ารักกว่าเยอะ" อีกฝ่ายพูดพร้อมคลี่ย้ิมแล้วจ้องมองฉันตา 

เป็นประกาย ถูกพูดใส่แบบน้ีฉันจะไม่เขินได้ยังไงกัน ฮื้อออ มือท่ีวางไว้บนตัก

นี่จิกแน่นมากจ้า อยากจะแอบถ่ายรูปเขาส่งไปในกลุ่มไลน์ให้ยูกิกับไข่มุก 

ดูเสียเหลือเกิน สองคนนั้นพลาดแล้วที่ทิ้งฉันไปร้องคาราโอเกะ "เอาเป็นว่า 

ขอแนะน�าตัวก่อนดีกว่า ฉันชื่อดีเลย์นะ เธอชื่ออะไรเหรอ"

กึก…

ทว่าวินาทีที่ชื่อน้ันหลุดออกมาจากปากคนตรงหน้า ร่างกายของฉัน 

ก็คล้ายจะแข็งท่ือไปชั่วขณะ หัวใจคล้ายกับดิ่งวูบลงไปกองอยู่ปลายเท้า  

ต้องใช้ความพยายามอย่างสูงในการสงบสติอารมณ์เอาไว้ แล้วย้ิมตอบ

"มายูค่ะ"

ให้ตายส ิฉนัจะตกอกตกใจท�าไม ยังไงคนทีช่ือ่ดเีลย์ก็คงไม่ได้มคีนเดยีว

ในโลกนี้สักหน่อย และแม้ว่าเขาจะมีใบหน้าที่ดูคล้ายกับพ่ีดีเลย์ของฉัน  

ดวงตาก็เป็นสีฟ้าเหมือนกัน แต่คงไม่ใช่หรอก อีกอย่างพ่ีดีเลย์ของฉันก็อยู ่

ต่างประเทศด้วย ถ้าเขากลับมาไทยก็ต้องติดต่อฉันอยู่แล้ว

"มายู?" ดีเลย์ทวนค�าพลางท�าสีหน้านึกคิด "ชื่อเหมือนคนท่ีฉันเคยรู้จัก

เลย"

"มะ...เหมือนคนรู้จักเหรอ" ฉันเผลอหลุดปากพูดออกไป ดีเลย์ฟังแล้ว 
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ก็พยักหน้าย้ิมๆ

"อื้อ เมื่อประมาณเจ็ดปีท่ีแล้วฉันมีแฟนชื่อน้ันน่ะนะ"

"!!"

อะ...อะไรนะ!?

(ติดตามอ่านต่อได้ในฉบับเต็ม)
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