
We're all travelling through time together,

Every day of our lives.

All we can do is do our best

To relish this remarkable ride.

เราน้ันเดินทางก้าวผ่านเวลาไปด้วยกัน

ในทุกๆ วันของชีวิตเรา

เราทุกคนล้วนต่างต้องท�าให้ดีที่สุด

เพ่ือท่ีจะเพลิดเพลินใจไปกับการเดินทางที่น่าจดจ�าน้ี

-About Time-
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บทน�ำ

'เท่าไรเหรอครับ'

ชายหนุ่มคนหน่ึงถามขึ้นมา เขาแทบจะไม่ละสายตาจากนาฬิกาข้อมือ

สายหนังในตู้โชว์เก่าๆ ท่ีปะปนไปด้วยนาฬิกาและของใช้อื่นๆ หน้าปัดนาฬิกา

ท�าจากไม้รูปทรงดูคลาสสิกเป็นอย่างย่ิง เข็มวินาทีก�าลังเดินไปข้างหน้า  

เมื่อเข็มยาวหยุดท่ีเลขสิบสองมันก็มีแสงสว่างวาบขึ้นมา

'ถือว่าตาถึงจริงๆ' ชายชราเจ้าของร้านกล่าวชม ก่อนจะหยิบนาฬิกานั้น

ขึ้นมาพร้อมบอกราคาอย่างเสร็จสรรพ ราคาที่สูงลิ่วไม่ได้ท�าให้ชายหนุ่ม 

ผูป้รารถนาในนาฬิกาเรอืนน้ีรูส้กึตกใจเลยแม้แต่น้อย หน�าซ�า้เมือ่เขาได้ดเูรอืน

จริงใกล้ๆ ความอยากได้ย่ิงเพ่ิมมากข้ึนไปอีก

'ถึงแม้จะเป็นมือสอง แต่ก็ยังดูดีอยู่เลย มันส่องแสงวาบทุกๆ ชั่วโมง 

เลยเหรอครับ' เขาถามอย่างสนใจพลางลูบนาฬิกาเรือนน้ัน

ชายชราหัวเราะก่อนจะดึงนาฬิกากลบัมาราวกับเล่นตวั 'มนัเป็นนาฬิกา

พิเศษน่ะ มีแสงสว่างทุกชั่วโมงก็เพ่ือเตือนใจว่าเวลามักผ่านไปเร็วเสมอ'

'คุณซื้อนาฬิกาอีกแล้วเหรอ' หญิงสาวผู้เป็นภรรยาเดินเข้ามาพร้อม

ลูกสาวตัวน้อย เธอมองสามีด้วยสีหน้าล�าบากใจ เขาไม่ได้สนใจเธอ แต่กลับ
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ย่ืนบัตรเครดิตให้กับเจ้าของร้านอย่างง่ายดายราวกับต้องมนตร์

'เรือนสุดท้ายแล้วนะคุณ' เขาบอกก่อนจะหันไปรับนาฬิกามา หยิบมัน

ออกจากกล่องและสวมใส่ทันทีเหมือนกับเด็กๆ เขาย้ิมให้ลูกสาวตัวน้อยของ

ตัวเองที่ย่ืนมือมาแตะนาฬิกาเอาไว้ท่าทางอยากรู้อยากเห็นตามประสาเด็กๆ

'แพงขนาดนี้ท�าให้คุณดูอนาคตได้เหรอ...จุดประสงค์ของนาฬิกาก็ 

เอาไว้แค่ดูเวลาไม่ใช่เหรอไง' ภรรยาพูดประชดประชัน

'แล้วอนาคตน่ะ มันไม่ใช่เวลาหรอกเหรอ' ชายชราแทรกขึ้นก่อนจะ

หัวเราะในล�าคอ สายตาของเขามองไปยังครอบครัวตรงหน้านิ่งๆ

ครอบครัวท่ีแสนสมบูรณ์แบบ...

'ทีคุณซื้อกระเป๋าแพงๆ ผมยังไม่บ่นเลย และน่ีลูกเราก็ดูเหมือนจะ 

ชอบเลย ใช่มั้ยลูกแป้ง' เขาหันไปพูดกับลูกสาวตัวเอง ก่อนจะอุ้มเธอขึ้นมา

นาฬิกาข้อมือสายหนังดูเหมาะพอดีกับข้อมือชายหนุ่มเหมือนท�าขึ้นมา

เพ่ือเขาโดยเฉพาะ ชายหนุ่มรู้สึกมีความสุขกับเครื่องประดับราคาแพงช้ินใหม่

เหลือเกิน ราวกับว่ามันจะมอบอะไรสักอย่างให้เขามากกว่าการดูเวลา 

ในแต่ละวัน...แน่นอนสิ เพราะอีกไม่นานเขาจะได้รู้ว่ามันจะให้เขาได้มากกว่า

การดูเวลาในปัจจุบัน

ชายชรามองตามหลังครอบครัวน้ันไป ก่อนท่ีเขาจะย้ิมออกมา...ย้ิม 

ที่เฝ้ารออะไรบางอย่างท่ีเขาปรารถนามาชั่วชีวิต

นาฬิกาเรือนน้ันจะเป็นจุดเร่ิมต้นของทุกสิ่ง

1 ส.ค. เวลาปัจจุบัน

16.11 น.

ความตายเป็นอะไรท่ีไกลตัว...

ฉันคิดแบบน้ีมาตลอด จนกระท่ังวันนี้ วันที่ร่างกายของฉันลอยข้ึนไป

บนอากาศ หล่นตุ้บลงมาบนพ้ืนก่อนจะกลิ้งไปบนถนนและหยุดลง หลังจาก

ท่ีถูกรถยนต์ชนเข้าอย่างแรง ฉันนึกว่าทุกอย่างจะจบลงอย่างรวดเร็ว ฉันจะ

สลบไสลไม่รูส้กึตวัและฟ้ืนอกีททีีโ่รงพยาบาล เหมอืนหนังท่ีเคยด ูเหมอืนนิยาย

ที่เคยอ่าน
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หรือเลวร้ายท่ีสุดคือฉันจะตาย และความตายคืออะไร...

บ้าจัง

ท�าไมฉันถึงต้องมาคิดถึงเร่ืองความหมายของความตายในตอนที ่

ก�าลังอยู ่ใกล้กับมันมากที่สุดด้วยเน่ีย แล้วท�าไมฉันถึงได้รับรู ้ทุกอย่าง  

ทุกการเคลื่อนไหวของตัวเอง แม้แต่เสียงหัวใจท่ีค่อยๆ แผ่วลงด้วย หรือ 

แม้กระทั่งเสียงจอแจของผู้คนท่ีมามุงดูอุบัติเหตุท่ีเกิดข้ึน

ตอนนัน้ฉนัรูส้กึเหมอืนเวลามนัก�าลงัช้าลงเร่ือยๆ ฉนัได้ยนิ รบัรู้ทกุอย่าง

ชัดเจน รับรู ้แม้กระทั่งรสชาติและกลิ่นคาวเลือดที่ทะลักออกมาจากปาก 

กระดูกภายในร่างกายท่ีหักอยู่หลายจุด ฉันรู้ว่าตอนน้ีแขนท้ังสองข้างของ 

ตัวเองไม่สามารถยกข้ึนได้แล้ว

ฉันก�าลังรอเวลาแห่งความตายท่ีก�าลังมาถึง มันจะเป็นเหมือนในหนัง

หรือเปล่านะ แบบมียมทูตมารับน่ะ เขาจะนุ่งโจงกระเบน หน้าตาโหดเหี้ยม

หรือเปล่า หรือว่าในยุคนี้ยมทูตเขาจะเปลี่ยนเป็นใส่ชุดยูนิฟอร์มแบบใหม่ท่ี 

ทันสมัยมากข้ึน ใส่ชุดสูทสีแดงแทนโจงกระเบนอะไรประมาณน้ี

เข้าท่าแฮะ...

แล้วฉันจะเห็นอะไรเป็นสิ่งสุดท้ายก่อนจะจากโลกนี้ไป ฉันจะเห็น 

พ่อตัวเองหรือเปล่า พ่อฉันเสียตั้งแต่ฉันอายุสิบสอง ท่านจะมารับฉันไปยัง 

อีกโลกหน่ึงหรือเปล่า ไม่เห็นมีอะไรเลย มีแต่ความรู ้สึกชาไปท่ัวท้ังร่าง  

ตาเบิกโพลงมองข้ึนไปบนท้องฟ้าท่ีแสนสดใส แต่ตอนน้ีมันก�าลังกลายเป็น 

สีแดงเพราะเลือดหยดลงมาท่ีตาของฉัน

ตุบ ตุบ ตุบ

หัวใจท่ีเคยเต้นแรงเมื่อครู่มันกลับแผ่วลงเรื่อยๆ

"แป้ง! แป้ง!"

น�้าเสียงที่คุ ้นเคยท�าให้ฉันอยากจะมองไปเหลือเกิน แต่ตอนน้ีแค่ 

จะผงกหัวข้ึนยังไม่มีแรงเลย เอาเถอะ อย่าว่าแต่ผงกหัวเลย แค่จะหายใจ 

อีกเฮือกหน่ึงยังรู้สึกว่าเหน่ือยเหลือเกิน

ความตายมันเป็นอย่างน้ีเองเหรอ

เสยีงไซเรนรถพยาบาลดงัขึน้ผสมกับเสยีงจอแจจนฟังไม่ได้ศพัท์ ตอนแรก 
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ฉันว่าประสาทสัมผัสของฉันชัดเจนอยู่ แต่ตอนนี้มันเริ่มเลือนรางเต็มทีแล้ว

แล้วจะเป็นยังไงต่อ...

ฉันจะตายไหม ท�าไมภาพไม่ตัด แบบวูบไปเลย แล้วฟื้นอีกทีท่ีไหน 

สักแห่ง...

หรือฉันจะไม่ตาย...ฉันถึงได้รู้สึกตัวอยู่อย่างนี้ แต่ความเจ็บปวดทรมาน

มันก็ไม่มีเหลืออยู่แล้วสักนิดนะ

ติ๊ก...ต่อก ติ๊ก...ต่อก ติ๊ก...ต่อก

เสียงเข็มนาฬิกา...

ถึงแม้เลือดจะไหลมาท่ีตาของฉันจนมองอะไรแทบไม่เห็นแล้ว แต่

ท่ามกลางความสับสนที่เกิดขึ้นน้ัน ฉันมองเห็นเข็มนาฬิกาบนหน้าปัด 

นาฬิกาข้อมือของตัวเองชัดเจน ตอนน้ีฉันอยู่ในท่าตะแคงแขนข้างซ้ายพาดไป

บนพ้ืนถนน ส่วนแขนข้างขวาพาดอยู่บนเอวตัวเอง นาฬิกาข้อมืออยู่ต�าแหน่ง

เดียวกับระดับสายตาของฉันพอดี

นาฬิกาข้อมือสไตล์วินเทจ หน้าปัดท�าจากไม้ สายหนังสีน�้าตาลดูเก่า

แต่คลาสสิก ตัวเรือนดูใหญ่เทอะทะเกินไปส�าหรับข้อมือเล็กๆ ของฉัน

'นาฬิกาเรอืนนีเ้ป็นของพ่อ พ่อซือ้มาในราคาท่ีแพงมากๆ แป้งเกบ็รกัษา

เอาไว้ดีๆ ล่ะ'

'มันดูเชยยังไงก็ไม่รู้อ่ะแม่'

'แต่มันก็เป็นสมบัติเพียงอย่างเดียวที่พ่อเหลือไว้ให้เรานะแป้ง'

บทสนทนาระหว่างฉันกับแม่ดังข้ึนมาในหัว ฉันอดท่ีจะย้ิมออกมาไม่ได้ 

นาฬิกาเรือนน้ีเป็นของพ่อ...

เข็มนาฬิกาหมุนไปข้างหน้าและกลับหลังไปอย่างเร็ว เสียงติ๊กต่อก 

ของมันดังขึ้นเรื่อยๆ เหมือนมาดังอยู่ในหัวของฉัน ตอนนั้นฉันไม่รับรู้อะไร 

อีกแล้ว มีแต่ภาพหน้าปัดนาฬิกาและเข็มนาฬิกาท่ีเดินไปข้างหน้า

ติ๊ก ต่อก

ติ๊ก ต่อก

ติ๊ก...ต่อก

"ติ๊กต่อก"

Page Present (is) Perfect ��� � ������.indd   10 10/10/2562 BE   14:18



Present (is) Perfect รัก ณ ขณะนี้

11

ฉันสะดุ้งเฮือก ก่อนจะมองไปรอบๆ น่ีฉันอยู่ท่ีไหนเน่ีย...มันมืดไปหมด 

ฉันมองอะไรไม่เห็นเลยแม้กระท่ังมือของตัวเอง

"ติ๊กต่อก"

เสียงคน...ใช่เสียงคนหรือเปล่า

"คุณเป็นใคร..." ฉันโพล่งถามออกไป

"แล้วเธอคิดว่าฉันเป็นใครล่ะ"

"ยมทูตเหรอ"

"เธอน่ะอ่านนิยายมากเกินไปแล้วนะ"

เสียงน้ันตอบกลับมาพร้อมเสียงหัวเราะ แล้วทุกอย่างก็สว่างโพลง

เหมือนใครบางคนสับสวิตช์ไฟให้เปิดข้ึน พ่ึบ ตอนแรกฉันนึกว่าจะเห็นโลก 

แห่งความตายซะอีก

แต่ไม่ใช่...

ฉันเห็นแต่ร่างหน่ึงในเงามืด ดูเหมือนจะเป็นเสียงผู้ชาย ตอนนี้มีแต่

ความเย็นเยียบท่ีฉันรู้สึกไปท่ัวท้ังร่าง...

"คนตายมีแต่อดีตไม่มีอนาคต"

"ฉันตายไปแล้วเหรอ"

"แล้วเธอคิดว่ายังไงล่ะ"

"..."

"ตาย หรือ ไม่ตาย"

"..."

"ติ๊ก..."

"..."

"ต่อก...ติ๊ก...ต่อก"

ติ๊ก...ต่อก...ติ๊ก...ต่อก...

ใครก็ได้บอกทีว่าฉันตายหรือยังไม่ตาย

ติ๊ก...ต่อก...
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1
เวลำแอบรักเพื่อน

หลายวันก่อนหน้าน้ัน

วันนี้เป็นงานแซยิดอาม่าของเพ่ือนสนิทฉันเอง มีการเชิญแขกมา

มากมายหลายคน ตั้งแต่เพ่ือนอาม่ายันเพ่ือนหลานๆ ฉันยืนแกร่วอยู่มุมหน่ึง

ของงานเนื่องจากไม่รู ้จะไปคุยกับใครดี เพราะเพ่ือนกลุ่มตัวเองก็ยังไม่มา 

(เพราะมัวไปเลือกซื้อถ่ังเช่าเป็นของขวัญให้อาม่าที่เยาวราช ซึ่งตอนน้ี 

รถติดอยู่ยังมาไม่ถึง) ส่วนเพ่ือนสนิทตัวดี หลานชายคนโตของอาม่าก็ขับรถ 

ไปรับแฟนสาวของตัวเอง

ฉันเลยฆ่าเวลาด้วยการกิน สายตามองไปยังโต๊ะอาหารแบบบุฟเฟ่ต์ 

ฉันว่าจะคีบเฟรนช์ฟรายด์เพ่ิมอีกสักหน่อย ไก่ป็อบอีกนิดก�าลังดี

งานแซยิดอาม่าหรืองานเลี้ยงอาหารเพ่ือเด็กด้อยโอกาสอย่างฉันเนี่ย

"รวยอย่างเดียวไม่ได้นะเว้ย ต้องโง่ด้วย"

"สมัยน้ีชาวนายังใช้ควายไถนาอยู่ป่ะวะ มาขอให้ไอ้บีเอ็มไปช่วยได้นะ"

"ผู้หญิงใจร้ายชิบเป๋ง"

"ไอ้บีเอ็มโง่เองมากกว่าว่ะ แกก็รู้ว่าผู้หญิงแต่ละคนเข้ามาหามันเพราะ

อะไร ถ้าไม่ใช่เงิน"

ฉนัชะงกั ท�าเป็นคบีอาหารอย่างช้าๆ แต่จรงิๆ แล้วคอืหยุดฟังบทสนทนา 

ของเด็กหนุ่มสามคนท่ีก�าลังตักอาหารพร้อมเม้าท์มอยกันอย่างออกรส  

ไม่อยากจะเชื่อเลยว่าเวลาผู้ชายนินทากันเองเนี่ยมันจะแรงได้ขนาดนี้

"คนอย่างมนัแม่งโคตรโง่ ชวิีตมนัน่ีมดีแีค่หน้าตากับเงนิเท่าน้ันแหละว่ะ"

"หน้าตาเหรอวะ ฉันว่างั้นๆ ว่ะ"

โห น่ีกล้าพูดได้ไงยะว่า 'บีเอ็ม' หน้าตางั้นๆ หมอน่ันน่ะติดอันดับ 

หนุ่มฮอตประจ�าโรงเรียนเลยนะ แถมยังถูกโมเดลลิ่งหลายค่ายทาบทาม 

ให้ไปแคสต์โฆษณาหรือละครตั้งหลายเรื่อง แต่หมอนั่นปฏิเสธตลอดเพราะ

บ้านมอีนัจะกิน แถมไม่สนใจเร่ืองพวกน้ี อย่างล่าสดุค่ายจดีเีอส ค่ายหนงัชือ่ดงั 

ก็มาทาบทามให้หมอน่ันไปแคสต์ซรีีส์่วัยรุน่เรือ่งใหม่ตอนทีเ่ขาต่อแถวซือ้เกาลดั 
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อยู่แถวสามย่าน

พอหน่ึงในสามเหลอืบมองทางฉนั ฉนัก็ท�าเป็นว่าไม่ได้ฟังด้วยการท�าเป็น 

จิบน�้าส้ม พร้อมท�าหน้าตาเคลิ้มราวกับว่าน�้าส้มน้ันมันรสชาติอย่างกับเทวดา

มาคั้นให้ดื่ม

"เออ งั้นๆ สุดๆ สงสัยผู้หญิงในโรงเรียนตาบอดแน่ท่ีไปกรี๊ดมันกัน"

"ใครชอบมันน่ีสงสัยต้องไปเช็กสมองบวกกับสายตาซะล่ะมั้ง"

พรวด!

ฉันถึงกับพ่นน�้าส้มที่เพ่ิงดื่มเข้าไปเมื่อกี้ออกมา โชคร้ายจริงๆ ท่ีน�้าส้ม

ดันกระเด็นไปโดนหน่ึงในแก๊งสามหนุ่มจอมเม้าท์มอยน่ัน

"Oh shit!"

หมอน่ันอุทานได้อย่างน่าหมั่นไส้สุดๆ

"อะไรไมเคิล"

"อะไรของเธอเน่ีย ยัยเด็กห้องคิง"

"ขอโทษที" ฉนัรีบขอโทษขอโพยไมเคิลพร้อมกับหยิบทิชชขูึน้มาจะซบัให้  

แต่หมอน่ันยกมือข้ึนปัดออก

"โนๆ อย่าเอามือของเธอมาโดนสูทอาร์มานีของฉัน"

ว่าแล้วนายไมเคิลน่ันก็ดึงทิชชูออกจากมือฉันด้วยท่าทางรังเกียจสุดๆ 

แล้วหยิบทิชชูแผ่นใหม่มาซับท่ีสูทของตัวเอง พวกคนรวย (แบบหมอน่ี)  

ช่างน่าร�าคาญจริงๆ

"เมื่อก้ีเธอได้ยินอะไรหรือเปล่า"

บอส เพ่ือนในกลุ่มของบีเอ็มถามฉันขึ้น แถมยังท�าหน้าตาเหมือนจะ

จับผิดฉันอีก

"ได้ยินอะไร" ฉันท�าเป็นไขสือก่อนจะตักเฟรนช์ฟรายด์เพ่ิม

"ไม่มีอะไร" เฉินเป็นฝ่ายบอกปัด (ฉันจ�าช่ือหมอน่ีได้แม่น เพราะคน 

ในห้องฉันตั้งฉายาหมอน่ีว่าเฉินหลง) "ไปเถอะว่ะ ไอ้บีเอ็มมันมาถึงละ"

"น่าร�าคาญว่ะ วันนี้คงจะอวดทั้งรถ อวดทั้งผู้หญิง งานแซยิดอาม่า 

ของมันหรืองานอวดรวยของมันกันแน่วะ"

ไมเคิลพึมพ�าก่อนจะพากันเดินออกไป ฉันมองตามหลังสามหนุ่มนั่นไป 
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สายตาของคนในงานก็ไปทางทิศทางน้ันเช่นกัน เพราะ 'บีเอ็ม' หัวข้อนินทา

ของสามหนุ่มเมื่อก้ีน้ันมาถึงแล้ว

บีเอ็มเป็นผู้ชายตัวสูง ไหล่กว้าง หุ่นดีแบบนักกีฬา ผิวขาวสุขภาพดี  

ผมสีด�าทรงอันเดอร์คัตของเขาเซ็ตอย่างดี เขาอยู่ในชุดสูทสีน�้าเงินเข้ม ท่าทาง

ของเขาดูภูมิฐานและเป็นผู้ใหญ่เกินตัว

โอ้โห มองบีเอ็มจากตรงน้ีฉันก็รับรู้ได้ถึงออร่าที่พุ ่งกระจายของเขา 

เลยแหละ

เขาโผเข้ากอดอาม่า ดก็ูรู้ว่าบเีอม็เป็นหลานรกั เขาเป็นหลานชายคนแรก 

ของตระกูล แถมยังเป็นลูกของลูกชายคนโตผู้ด�ารงต�าแหน่งประธานบริษัท 

น�าเข้ารถยนต์จากต่างประเทศ น่ียังไม่นับธุรกิจสารพัดที่ตระกูลของเขาท�ากัน

มาตั้งแต่อากงมีแค่เสื่อผืนหมอนใบ อพยพมาจากเมืองจีน

บีเอ็มนี่แหละทายาทคนต่อไป คิดดูสิ หล่อและรวยขนาดนี้ หาที่ไหน

ไม่มีอีกแล้ว

แต่...หมอน่ีมีเจ้าของแล้วน่ะสิ

เดก็สาวหน้าตาจิม้ลิม้ รปูร่างบอบบางราวกบัตุ๊กตาแก้วน่ัน...ช่างเหมาะสม 

กับเขาราวกับเจ้าชายและเจ้าหญิงในนิทาน บีเอ็มก�าลังจูงมือเธอไปหาอาม่า 

คนนี้คงจริงจังมากสินะถึงพามาเปิดตัวในงานแซยิดเน่ีย

เฮ้อ เจ้าชายจูงเจ้าหญิงไปเคารพพระพันปี เป็นการประกาศให้ 

ข้าราชบริพารและประชาชนในอาณาจักรรับรู ้ว ่านี่คือหัวใจของเจ้าชาย  

และทั้งสองก็คงจะครองรักกันอย่างมีความสุขตราบนานเท่านาน~

แล้วฉันล่ะ...

ฉันเป็นใคร ฉันมาท�าอะไรท่ีน่ี...

"อยู่น่ีน่ีเองว่าแล้วเชียว ของกินอยู่ท่ีไหนแกต้องอยู่ที่น่ัน"

ฉันสะดุ้งเฮือก เฟรนช์ฟรายด์ร่วงลงจากปาก (ท�าไมฉันต้องตกใจเวลา

กินด้วยเน่ีย)

"แหะๆ"

เจ้าชายเสด็จมาหาสามัญชนคนธรรมดาอย่างฉันเลยเหรอ

"...พอดีหิวน่ะ"
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ฉันหายใจไม่ทั่วท้องเมื่อบีเอ็มมาหยุดอยู่ตรงหน้า อาการแบบนี้เกิดขึ้น

เป็นประจ�า แต่ฉันก็ไม่เคยชินกับมันสักที ฉันเงยหน้ามองเขา น่ันย่ิงเป็น 

การเร่งจังหวะหัวใจของฉันให้เต้นถ่ีข้ึนไปอีก

ดวงตาชั้นเดียวแต่ไม่ตี่มากหร่ีมองฉัน ริมฝีปากบางที่เป็นสีชมพูอ่อน

ธรรมชาติคลี่ย้ิมเหมือนก�าลังฟังเรื่องขบขัน

"หิวตลอดเวลาเลยแกน่ะ"

"บ้า ไม่ได้ตลอดเวลาสักหน่อย" ฉันแก้ตัว ก่อนจะหยิบเฟรนช์ฟรายด์ 

ชิ้นสุดท้ายจิ้มซอสมะเขือเทศ ก่อนจะส่งมันเข้าปาก

"อย่าลืมท่ีเรานัดกันไว้นะ"

"..."

"แน่ะ อย่าบอกนะว่าแกลืมแล้วอ่ะ"

บีเอ็มพูดต่อ ฉันรู้สึกเหมือนหัวใจตัวเองท�างานหนักทุกทีที่ได้อยู่ใกล้ๆ 

กับเขา ซ่ึงมันก็เป็นอย่างน้ีมาตั้งนานแล้ว แต่ฉันก็ยังคงไม่ชิน และฉันก็รู้ว่า 

มันคงจะเป็นแบบนี้เรื่อยๆ ตลอดไป หัวใจฉันก็ยังคงเต้นแรงทุกคร้ัง ไม่เคย

กลับเป็นปกติได้อีกเลย

"ฉันไม่ลืมหรอกน่า"

"โอเค้ ถ้าแกลืม ฉันไม่เลี้ยงข้าวแล้วนะ"

คนตัวสูงขยิบตา จากน้ันฉันก็รู้สึกเหมือนร่างกายของตัวเองถูกแช่แข็ง

เมื่อเขาโน้มตัวมาใกล้ กลิ่นน�้าหอมสะอาดๆ จากตัวของเขาท�าให้ฉันรู้สึก

เหมือนตัวเองก�าลังถูกเหว่ียงไปมาบนเคร่ืองเล่นหวาดเสียวในสวนสนุก

"แกคิดว่าฉันเป็นคนเห็นแก่กินขนาดน้ันเลยเหรอ..."

แล้วหัวใจของฉันก็คงจะหลุดออกมาจากอกเร็วๆ นี้ เมื่อน้ิวมือเรียว 

ของเขาย่ืนมาแตะท่ีริมฝีปากของฉัน ก่อนจะเช็ดเบาๆ

"ท�าไมเป็นคนมูมมามอย่างน้ี"

"..."

"ท�าตัวให้ดี ให้สมกับการเป็นเพ่ือนฉันหน่อย ไอ้แป้งเอ๊ย..."

บีเอ็มย้ิมอบอุ่นส่งมาให้ก่อนจะเดินจากไป ฉันมองตามแผ่นหลังกว้าง

ของเขาท่ีเดินห่างออกไปเร่ือยๆ ด้วยความรู้สึกที่บอกไม่ถูก
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เขาเป็นเพ่ือนรักของฉัน...และฉันก็แอบรักเขา

ช่างเป็นเร่ืองเศร้าท่ีคลาสสิกจริงๆ เพราะฉันรู้ว่าไม่ว่าอย่างไรตอนจบ

เจ้าชายก็ต้องครองรักกับเจ้าหญิง และไอ้แป้งคนธรรมดาก็คงต้องร่วมยินด ี

กับตอนจบบริบูรณ์น้ัน

เพราะฉัน...ไม่มีทางจะเทียบเจ้าหญิงของเขาได้เลย

(ติดตามอ่านต่อได้ในฉบับเต็ม)
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