PROLOGUE
I will never sacrifice my love, not even for you

[Yang x Get]

‘ติวทีบ่ ้ านเพือ่ นพีเ่ ป็ นไง’
‘เพือ่ นพี?่ ’
‘แพรไง จ�ำแพรได้ เปล่า’
‘อ๋อ จ�ำได้ ๆ คนสวยๆ ช้ ะ’
‘ทีงี ้ล่ะจ�ำได้ เชียว’
‘แน่นอน ก็พแี่ พรสวยง่ะ’
‘เก็ตก็สวย...’
‘...’
‘หยอกๆ ดูทำ� หน้ าเข้ า’
‘ฮะๆ เกือบขนลุกละรู้ป่ะ เออ แต่ถ้าเป็ นบ้ านพีแ่ พร เก็ตโอเคนะ’
‘แน่ะ กลัวอยูก่ บั พี่สองต่อสองเหรอ กลัวพี่ขนาดนันเลย
้
คิดว่าพี่จะ
ท�ำอะไรเหรอครับ’
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‘ปะ เปล่าสักหน่อย ใครบอกกลัวกันโด่’
‘ดีแล้ ว’
ฝ่ ามือหนาลูบศีรษะหญิงในชุดนักเรี ยนมัธยมปลายเบาๆ พร้ อมรอย
ยิ ้ม มันเป็ นรอยยิ ้มที่อบอุ่นและให้ ความรู้ สึกว่าปลอดภัยที่สดุ เท่าที่ ‘เก็ต’
เคยเจอ แม้ วา่ ผู้ชายที่อายุมากกว่าเธอถึงสามปี คนนี ้จะเรี ยนอยู่กนั คนละที่
แต่มนั ก็ไม่เป็ นอุปสรรคต่อความสัมพันธ์ฉนั ท์พชี่ ายและน้ องสาว
เก็ตผลักไหล่ร่างสูงด้ วยความแรงระดับหนึ่งอย่างหยอกล้ อไปตาม
ประสานิสยั เด็กสาวแสนห้ าว ทว่าคนทีส่ งู ตังหนึ
้ ง่ ร้ อยแปดสิบสามเซนติเมตร
กลับไม่ขยับไปจากจุดเดิมสักนิด แค่ขนาดตัวก็ต่างกันแล้ ว เรี่ ยวแรงยิ่งไม่
ต้ องพูดถึง
แต่ความไว้ วางใจมันไม่ได้ มาง่ายๆ เก็ตยอมรับว่าพี่ชายคนนี ้ท�ำให้
เธอรู้สกึ ว่าได้ มีพี่ชายจริ งๆ เนื่องจากเธอเป็ นลูกโทน มันเหมือนการเติมเต็ม
ในสิง่ ที่ขาดไปยังไงยังงัน้ ถึงการพบกันครัง้ แรกของเธอและพี่ชายตัวสูงคนนี ้
จะไม่นา่ พิศมัยและห่างไกลจากค�ำว่า ‘ทัว่ ไป’ สักหน่อยก็ตาม
มันไม่เกี่ยวกับว่าพีช่ ายคนนี ้น่ะ ‘หล่อสุดๆ’ หรอกนะ
“โอ้ โห ‘ไอ้ หยาง’ กว่าจะเสด็จมา น� ้ำแข็งแม่งละลายหมดแล้ วเนี่ย”
เสียงตะโกนลัน่ จากในบ้ านดังขึ ้นทันทีที่เก็ตและเจ้ าของเรื อนผมสีด�ำยุง่ ย่าง
กรายเข้ าไป
พี่หยางถอดรองเท้ า เก็ตท�ำตามก่อนยกมือสวัสดีพี่ๆ ทุกคนที่นั่ง
ล้ อมวงอยูท่ ี่ห้องนัง่ เล่น พอเห็นเด็กนักเรี ยนมอปลายโผล่หน้ าเนียนใสดุจผิว
เด็ก เหล่าพี่ชายทังหลายก็
้
ท�ำตาวาว เหล่มองคนที่หล่อที่สดุ ในกลุ่มด้ วย
สายตากรุ้มกริ่ม
“ไอ้ นี่มนั ร้ ายว่ะ”
“เด็กมอปลายด้ วยเว้ ย ฮิ ้ววว”
“เชี่ยไร นี่น้องเก็ต จ�ำได้ ป่ะ” เสียงทุ้มเอ่ยแทรกขึ ้นมาพร้ อมท�ำท่าเสย
ผมไปด้ านหลังซึ่งท�ำเอาร่ างสูงดูแบดบอยอีกห้ าสิบเลเวล ในสายตาของ
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ผู้หญิง เขาคือสุภาพบุรุษในคราบเซ็กซี่ แต่ในสายตาของเพื่อนฝูง หยางคือ
‘หมาล่าเนื ้อ’ ดีๆ นี่เอง
“อ๋อ น้ องเก็ตนี่เอง แหม่ พอใส่ชดุ มอปลายแล้ วพวกพี่เกือบจ�ำไม่ได้
แน่ะ” หนึง่ ในเพือ่ นสนิทของหยางทักทาย นัยน์ตาดุจเหยีย่ วก�ำลังกวาดมอง
เก็ตอย่างประเมิน
เก็ตเป็ นเด็กมอปลายแก่นเซี ้ยว พูดจาเหมือนสาวห้ าว รู ปลักษณ์ที่
แม้ จะดูทะมัดทะแมง ไม่ใช่สาวหวานหยดย้ อย แต่ด้วยใบหน้ าและรูปร่างที่
บอบบางอ้ อนแอ้ น ความห้ าวของเก็ตจึงถูกบดบังไป กลายเป็ นเด็กมอปลาย
ใสๆ น่ารัก ว่าง่าย และทีส่ ำ� คัญคือ...หัวอ่อน
“แล้ วพี่แพรอยูไ่ หนอ่ะ” เด็กห้ าวก้ าวเท้ ายาวๆ เข้ ามาในห้ องนัง่ เล่น
ถือวิสาสะอ้ อมหลังโซฟาเดินส�ำรวจในบ้ าน มือก็ถือหนังสือปึ กใหญ่ๆ ที่เน้ น
แต่วชิ าแสนยากอย่างเช่น คณิตฯ ฟิ สกิ ส์ เคมี ชีวะ ซึง่ เจ้ าตัวไม่สนั ทัด
“ไอ้ แพรอยูบ่ นครับน้ องเก็ต ขึ ้นไปหาได้ นา” พอได้ ยนิ ดังนัน้ เด็กน้ อย
ก็ยิ ้มร่าวิง่ ตุบๆ ขึ ้นไปชันสองทั
้
นที ในใจอยากจะแกล้ งให้ พแี่ พรคนสวยตกใจ
เล่น หลังจากทีไ่ ด้ ร้ ูจกั และพูดคุย เธอก็ชอบพีส่ าวคนนี ้มาก
คล้ อยหลังร่างบางที่วงิ่ ขึ ้นบันไดไป หยางก�ำลังถูกเพื่อนรุมสอบสวน
จนเกือบพรุน อีกคนก็ยดั แก้ วเหล้ าใส่มอื บังคับให้ ดมื่ ไปพลาง
“ยังไงๆ ได้ ยงั ”
“ได้ ไร” หัวคิ ้วของหยางขมวดลงเล็กน้ อย ทว่ามุมปากกลับจุดรอยยิ ้ม
เล็กๆ
“โถพ่อคนใสซือ่ ต้ องให้ พวกกูอธิบายอีกเหรอ”
“น้ องยังเด็กอยู”่ หยางกระดกของเหลวทีอ่ ยูใ่ นแก้ วใสเข้ าปาก ความ
ร้ อนผ่าวไหลผ่านไปตามล�ำคอจนลูกกระเดือกขยับตามแรงกลืนทีละอึก ที
ละอึกจนหมดแก้ ว
“เหี ้ย อะเมซิง่ มาก เพือ่ นกูเป็ นมังสวิรัตติ งแต่
ั ้ เมือ่ ไหร่”
“นัน่ ดิ มึงเคยแคร์ ด้วยเหรอไอ้ หยาง” เขาว่ากันว่าเพื่อนกันย่อมรู้ใจ
รอยยิ ้มเจ้ าเล่ห์ของบรรดาเพือ่ นในกลุม่ ยุยงหวังให้ เขาฮึกเหิม
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พี่หยางในสายตาของน้ องเก็ตเอียงคอเหมือนครุ่นคิดอะไรบางอย่าง
พอแอลกอฮอล์ตกถึงท้ อง ความแปรปรวนในร่างกายก็ปะทุขึ ้นมา สมองสัง่
ให้ เขาท�ำตามความต้ องการทีซ่ อ่ นอยูส่ ว่ นลึกทีส่ ดุ ออกมา
“กูขอเวลาสองชัว่ โมง”
“ฮิ ้ว สองชัว่ โมงเลยเหรอเพือ่ นกู”
“แล้ วแพรอ่ะ”
“พวกมึงพาแพรออกไปช็อปปิ งหรื อไรก็ได้ หรื อมึงอยากจะสารภาพ
ความในใจแพรว่าชอบก็เอาเลยไอ้ เลย์” เป็ นอันรู้ กนั ว่าเลย์ชอบแพร เพื่อน
แอบหลงรักเพือ่ น เรื่องนี ้ทุกคนรู้ ยกเว้ นแม่สาวแพร
“ไหนอ่ะเงิน” มือกร้ านแบออกมาด้ านหน้ า กระดิกเรียกร้ องหาแบงก์
เทาสักสีห่ ้ าใบ หยางล้ วงมือควานหากระเป๋ า หยิบสิง่ ที่ต้องการออกมาแล้ ว
ส่งให้ ไม่นานร่างสูงก็พาตัวเองขึ ้นมายังชันสอง
้
ได้ ยนิ เสียงของสาวๆ คุยกัน
อย่างออกรส
ใบหน้ าหล่อสุขมุ มองลอดผ่านช่องประตูที่แง้ มอยู่เล็กน้ อย เขายิ ้ม
มุมปากก่อนจะผลักบานประตูเบาๆ สาวๆ ถึงได้ ร้ ูสกึ ตัว
“โถ่ไอ้ หยาง มึงนี่ขดั ความสุขของกูจริงๆ เลย ก�ำลังเมาท์เพลิน”
“น้ องเขามาติว ไม่ได้ มาเมาท์กบั เธอนะแพร” น้ องเก็ตหัวเราะกับการ
เถียงกันของพีห่ ยางและเพือ่ นสาวคนเดียวในกลุม่
สักพักคนทีเ่ คยปาร์ ตี ้อยูข่ ้ างล่างก็โผล่ขึ ้นมาชันบน
้ ชะโงกหน้ าทีแ่ ต้ ม
ด้ วยรอยยิ ้มมีเลศนัยพร้ อมเอ่ยเรี ยกสาวหน้ าสวยนามว่า “แพรจ๋า” เสียง
หวานหยดย้ อยจนคนทีถ่ กู เรียกขนลุกขนพอง
“อิเลย์! ขนกูลกุ หมดเลยเนี่ย เห็นมัย”
้ ท�ำท่าลูบแขนทีม่ หี นังไก่ผดุ ขึ ้น
มาประกอบค�ำพูด
“ปวดขี ้อ๋อ”
“เดีย๋ วกูถีบ” บทสนทนาเรี ยกเสียงหัวเราะของเด็กที่อายุน้อยที่สดุ ใน
บ้ าน เก็ตยอมรับว่าพี่แพรมีนิสยั คล้ ายตัวเองอยูด่ ้ วยหน่อยๆ แต่ตดิ อยูอ่ ย่าง
เดียวที่ไม่เหมือนก็คอื ...เธอไม่ได้ สวยเหมือนพี่แพร ช่างเป็ นความคิดที่นา่ รัก
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จริงๆ เด็กน้ อยทีไ่ ม่ร้ ูประสีประสา ไม่ร้ ูวา่ ตัวเองสวยแค่ไหนในสายตาของเพศ
ตรงข้ าม
“ไปข้ างนอกเป็ นเพือ่ นกูหน่อย”
“ไม่ไปกับไอ้ พวกข้ างล่างล่ะ” พี่แพรตอบโดยไม่คิดทันที ท�ำเอาคน
ชวนมองหน้ าร่างสูงทีย่ นื พิงกรอบประตูเลิก่ ลัก่
“กะ ก็ เอ่อ...พวกแม่งบอกหิวเลยไปสัง่ ตามสัง่ และลืมเอาโทรศัพท์
ไป จะบอกให้ มนั ซื ้อน� ้ำแข็งมาด้ วย น� ้ำแข็งหมดเพราะรอไอ้ หยางเนี่ย”
“เกี่ยวไรกู” หยางท�ำเป็ นเกาคิ ้วกลบเกลือ่ น
“เหรอหยางเหรอ” แต่ไอ้ เพื่อนตัวดีดนั ท�ำหน้ าท�ำตามีเลศนัยแปลกๆ
โดยที่ไม่มีใครสังเกตเห็นความผิดปกติจนร่ างสูงเตะอัดขาเพื่อนไปเป็ นการ
เตือน
“เนียนหน่อย” หยางกระซิบกับเพือ่ น
“มึงก็ไปคนเดียวได้ นี่ไอ้ เลย์ ” ประโยคของแพรหยุดทุกอย่างของ
หนุม่ ๆ
“โห กูมสี องแขนนะแพร แต่พวกมันมีตงแต่
ั ้ หลายกระเพาะ น� ้ำแข็งก็
หมด น� ้ำก็หมด เบียร์ กห็ มด” ว่าแล้ วท�ำตาปริบๆ ให้ ดนู า่ สงสารทีส่ ดุ จนเพือ่ น
สาวกลอกตามองบน จากนันก็
้ ลกุ ขึ ้นอย่างหงุดหงิด
“เออๆ ก็ได้ เดีย๋ วพีม่ านะเก็ต”
“โอเค้ ” เก็ตท�ำมือรูปโอเค แต่แพรก็ยงั ไม่วางใจทิ ้งให้ เก็ตอยูก่ บั เพือ่ น
ตัวเองสองต่อสอง เพราะรู้ กิตติศพั ท์เพื่อนคนนี ้ดี ก่อนไปจึงเหลือบตามอง
คาดโทษใส่หยางอย่างรู้ทนั
“น้ องแม่งเด็กอยู่ อย่านะมึง” ว่าแล้ วชี ้หน้ าใส่
“เห็นเราเป็ นคนยังไงเนี่ย”
“เห็นเป็ นคนเหี ้ย”
บทสนทนานี ้แน่นอนว่าเก็ตไม่ได้ ยิน เจ้ าตัวยังคงท�ำตาใสแป๋ วมอง
พี่ๆ คุยกันจนแพรกับเลย์ออกไป เหลือเพียงพี่หยางและน้ องเก็ตผู้ซึ่งไม่ร้ ู
ชะตากรรมของตัวเองเลยว่าก�ำลังจะถูกเสือลากเข้ าถ� ้ำแล้ วรอขย� ้ำ แถมเสือ
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ตัวนี ้น่ะ หาตัวจับได้ ยากเสียด้ วย
ยีส่ บิ นาทีผา่ นไป
“ตอบผิดหมดเลย เก็ตไม่เข้ าใจตรงไหนหรื อเปล่าครับ” ลมร้ อนและ
เสียงกระซิบที่ดงั คลอเคลียอยู่ด้านข้ างใบหูสง่ ผลให้ คนอายุน้อยกว่าหดตัว
เกร็งอยูใ่ นวงแขนกว้ าง
ตัวใหญ่เป็ นบ้ าเลย
พอมาอยูใ่ กล้ ๆ แบบนี ้เก็ตก็เพิง่ เข้ าใจว่าขนาดตัวของเธอกับพี่หยาง
นันช่
้ างต่างกัน เธอที่ว่าสูงแล้ วนันกลั
้ บเล็กลงถนัดตา ร่ างเล็กพยายามจะ
กระเถิบถอยห่างออกมาเพราะรู้สกึ ว่าพีห่ ยางชักจะใกล้ เธอเกินไปแล้ ว
ก็เคยเล่นมวยปล� ้ำ กระโดดเตะไอ้ เกล็นที่เป็ นเพื่อนผู้ชายอยู่หรอก
แต่แบบนี ้มันไม่เหมือนกัน!
“ก็...ไม่เข้ าใจทังหมดเลยอ่
้
ะค่ะ แหะๆ” เสียงหัวเราะแห้ งๆ บ่งบอกว่า
ความโง่นนเข้
ั ้ าครอบง�ำเธอไปเรี ยบร้ อยแล้ ว แต่อย่างน้ อยก็ยงั เหลือร่องรอย
ของรอยหยักในสมองอยูบ่ ้ างนัน่ คือ เธอบวก ลบ คูณ หารและท่องสูตรคูณ
ได้
“อืม พี่จะจัดการยังไงดีน้า” เก็ตรู้สกึ เหมือนมีลมร้ อนๆ มาเป่ ารดอยู่
เหนือหัวแต่ก็ไม่กล้ าที่จะเงยขึ ้นไปมอง แต่รับรู้ ได้ ว่าพี่หยางต้ องใกล้ มาก
ชนิดที่ว่าแผ่นหลังของเธอเริ่ มชืน้ ไปด้ วยเหงื่อทัง้ ที่เขาก็แค่ชะโงกมาดูค�ำ
ตอบของเธอเท่านัน้
กึก กึก กึก
เสียงเคาะโต๊ ะญี่ ปนประกอบค�
ุ่
ำพูดของพี่หยางยิ่งกระตุ้นให้ หวั ใจ
ของเก็ตเต้ นรัว ไม่ช้าไอ้ นิ ้วทีเ่ คาะอยูน่ นก็
ั ้ คอ่ ยๆ เลือ่ นมาแตะหลังมือของเก็ต
ซึง่ จับปากกาไว้ แน่น มันแรงจนเกือบจะท�ำให้ ปากกาหักครึ่งได้ อยูแ่ ล้ ว
“เอ่อ ฮูว่ รู้สกึ ร้ อนๆ เนอะพี่ พีห่ ยางไม่ร้อนอ๋อ”
ไม่ไหวแล้ ว
พับ่ พับ่ พับ่
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คนอยู่ใต้ อาณัติของผู้ชายตัวโตยกมือขึน้ โบกสะบัดท� ำราวกับว่า
บรรยากาศในห้ องมันอบอ้ าวมาก ปาดเหงื่อแล้ วขยับออกห่างจากคนที่นงั่
ซ้ อนอยูด่ ้ านหลัง
ห้ องทีน่ ี่ดนั เป็ นห้ องแบบนัง่ พื ้นเสียด้ วย จะเขยิบไปทางไหนทีกต็ ดิ ขัด
ไปหมด ขยับไปข้ างหน้ าก็ติดโต๊ ะเครื่ องแป้ง ขยับไปด้ านหลังก็ติดตู้เสื ้อผ้ า
พอจะขยับไปด้ านข้ างก็ตดิ เตียง
โคตรอันตราย!
“ร้ อนเหรอ เดี๋ยวพี่เร่งแอร์ ให้ ” พี่หยางท�ำตามที่พดู ด้ วยการลุกขึ ้นไป
หยิบรี โมตแอร์ เพื่อลดระดับเป็ นสิบแปดองศา ห้ องขนาดส�ำหรับหนึ่งหรื อ
สองคนกับแอร์ ตวั ใหญ่ ค�ำว่าเย็นยังน้ อยไปด้ วยซ� ้ำ ต้ องเรี ยกว่าโคตรหนาว
เลยมากกว่า!
แต่เก็ตก็ต้องอดทนนัง่ ส่งยิ ้มว่าโอเค ร้ อนมาก ร้ อนจนต้ องเร่งแอร์ ให้
หนาวประหนึง่ ขัวโลกเหนื
้
อไปเลย
“งัน้ เราพักวิชานีไ้ ปก่อนก็ได้ เอาเป็ น...วิชานีเ้ ป็ นไง” เก็ตที่นงั่ สัน่
หงึกๆ ก้ มอ่านหนังสือชีวะทีค่ นอายุมากกว่าหยิบมากางไว้ ตรงหน้ า
เธอเป็ นคนที่ไม่ถนัดแนววิทย์-คณิตฯ เลยสักนิด แต่เพราะพ่อกับแม่
อยากให้ เรียนสาขานี ้ เธอก็เลยจ�ำใจเลือกเรียนเพือ่ ท�ำให้ พอ่ แม่ภมู ใิ จ แต่มนั
ไม่ใช่เรื่ องง่าย การฝื นท�ำในสิ่งที่เกลียด ผลกลับยิ่งแย่กว่าเดิม นัน่ ก็คือ...
เกลียดมันเข้ ากระดูกด�ำ
เก็ตถอนหายใจจนคนด้ านหลังข�ำพรื ด “ถึงกับถอนหายใจเลยเหรอ
สงสัยจะเกลียดจริง”
“โคตรเกลียดเลยพี่ ครูเคยบังคับให้ ผา่ กบด้ วยอ่า” คิดถึงอดีตที่ผา่ น
ไปแล้ วเก็ตก็ท�ำท่าจะอ้ วกออกมาให้ ได้ แต่ก็ได้ ไม่นานเมื่อเครื่ องปรับอากาศ
สวิงลมเย็นมาทางทีพ่ วกเขานัง่ เก็ตก็กลับมานัง่ สัน่ ต่ออีกครัง้
จะให้ บอกว่าหนาวมันก็ดจู ะกลับไปกลับมา เลยต้ องทนนัง่ อยู่แบบ
นันเพราะไม่
้
อยากเสียหน้ า มือหนาเอื ้อมไปพลิกหน้ ากระดาษจนมาถึงหัวข้ อ
วิวฒ
ั นาการของสิง่ มีชวี ติ หยางยิ ้มมุมปาก หลุบตาลงมองร่างบางทีส่ นั่ อยูใ่ น
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วงแขนของเขา
“เก็ตคงรู้ พื ้นฐานอยู่แล้ วใช่มยครั
ั ้ บ มอสี่คงเรี ยนโครงสร้ างของสิ่งมี
ชีวติ ไปแล้ ว ส่วนมอห้ าก็นา่ จะเป็ นพวกพืช พันธุศาสตร์ และอะไรอีกนะครับ
อ้ อ วิวฒ
ั นาการของสิง่ มีชีวิต...” ลมหายใจของเก็ตคล้ ายกับจะหยุดเต้ นไป
เสียดื ้อๆ
ความไม่ร้ ูประสาและตามเกมของคนช�ำ่ ชองอย่างรุ่นพี่ใจดีหน้ าหล่อ
ไม่ทนั ส่งผลให้ เธอท�ำอะไรไม่ถกู ร่ างเกร็ งแข็งเมื่อถูกหลังมือที่เต็มไปด้ วย
กล้ ามเนื ้อและเส้ นเลือดแตะไปตามเรียวขาก่อนจะเลือ่ นขึ ้นมาตามท่อนแขน
ไรขนอ่อ นพากันลุก ชัน ริ ม ฝี ปากสีชมพูทว่า ไร้ เครื่ องส� ำ อางใดๆ
ปกคลุมเม้ มเข้ าหากันแน่น วินาทีตอ่ วินาทีทเี่ ธอหยุดหายใจสลับกับหายใจถี่
อีกใจก็ตื่นเต้ นเพราะเป็ นผู้ชายคนแรกที่เธอปลื ้ม ซึง่ ยอมรับว่าเธอ
แอบชืน่ ชมเขาอยูห่ า่ งๆ แต่อกี ใจหนึง่ ก็กลัว...กลัวรุ่นพีท่ มี่ ฉี ากหน้ าเป็ นสุภาพ
บุรุษตลอดมา ความใจดีและมีน� ้ำใจของเขาท�ำให้ เธอยอมรับว่าตกหลุมพราง
เข้ าอย่างจัง และไม่อาจปฏิเสธได้ เลยว่าพีห่ ยาง เป็ นบุคคลทีส่ ามารถท�ำลาย
ล้ างความรู้สกึ นึกคิดได้ เพียงแค่สมั ผัส
“พะ พี.่ ..”
“เรามาทวนบทเรียนของมอสีก่ นั ก่อนดีกว่า หัวข้ อโครงสร้ างของสิง่ มี
ชีวติ มนุษย์จดั เป็ นสัตว์อะไรเอ่ย เลือดอุน่ หรือเลือดเย็น หืม?”
“ละ ละ เลือดอุน่ ”
“เก่งมาก” เจ้ าของเสียงนุ่มตอบกลับด้ วยเสียงกระซิบ มันเบาและ
เต็มไปด้ วยความชื่นชมในตัวของคนฟั ง พร้ อมกันนันก็
้ จมุ พิตไปที่ศีรษะของ
เด็กน้ อยคนเก่ง
“แล้ วรู้มยว่
ั ้ าสิง่ ส�ำคัญของสัตว์เลี ้ยงลูกด้ วยนมคืออะไร หืม?”
“เอ่อ...” ริ มฝี ปากบางในตอนนี เ้ ม้ มแน่นเข้ าหากันมากกว่าเดิม
ใบหน้ าครุ่นคิดจนหัวคิ ้วขมวดยุ่ง บอกแล้ วว่าวิชาชีวะเป็ นหนึง่ ในวิชาที่เธอ
เกลียด ยังไม่อา่ นก็ลมื ก่อนจะสอบก็คอ่ ยอ่าน เชื่อว่าทุกคนก็เป็ นแน่นอน
“งันพี
้ ่จะบอกให้ ” คนตัวโตขยับเข้ าไปแนบชิดจนหน้ าอกแกร่งเบียด
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ไปตามแผ่นหลังอ้ อนแอ้ นของเก็ต
แนบสนิทจนคิดว่าได้ ยนิ เสียงหัวใจทีเ่ ต้ นระรัวหมดแล้ ว
“การรักษาอุณหภูมิของร่ างกายให้ คงที่ไงครับ แม้ สภาพอากาศจะ
เปลี่ยนแปลงแค่ไหน แต่ร่างกายก็จะมีอุณหภูมิคงที่ โดยการใช้ พลังงาน
ความร้ อนที่เกิดจากเมทาโบลิซมึ ภายในร่ างกาย แต่ถ้าน้ องเก็ตอยากหาย
หนาว พีม่ อี กี วิธี”
พรึ่บ
ทุกอย่างเกิดขึ ้นเร็ วจนเก็ตตังตั
้ วไม่ทนั รู้ สกึ ตัวอีกทีเธอก็ลงไปนอน
ราบกับพื ้นแล้ ว โดยมีร่างสูงคร่อมอยูด่ ้ านบน แววตาของพี่ชายที่เคยแสนดี
บัดนี ้แปรเปลี่ยนเป็ นหมาป่ าล่าเนื ้อเรี ยบร้ อย หัวใจดวงน้ อยๆ ของเก็ตราว
กับถูกจูโ่ จมด้ วยความเย็นจัด ก่อนจะถูกกะเทาะออกด้ วยหอกแหลมคมจน
มันค่อยๆ แตกออกจากกัน
“พะ พีห่ ยาง จะท�ำอะไรอ่ะ!!!”
ร่ างกายขยับไม่ได้ เหมือนถูกตรึงไว้ ทกุ ส่วน ในสมองของเก็ตสัง่ ให้
ผลักพีช่ ายคนตัวโตออกไป แต่มอื กลับไม่มเี รี่ยวแรงใดๆ เลย หรือในส่วนลึก
มันก�ำลังร�่ำรองบอกว่าไม่เป็ นไรอยูก่ นั แน่ ตอนนี ้เก็ตไม่ร้ ูอะไรแล้ ว
“พีช่ อบเก็ต”
หา พีห่ ยางน่ะเหรอชอบคนอย่างเก็ต ล้ อเล่นน่า!
“ตลกแล้ วพี่ เก็ตไม่ข�ำอ่ะ”
หนึง่ เดือนมันเร็วไป รู้จกั กันแค่หนึง่ เดือนเขาจะมาชอบเนี่ยนะ
ใบหน้ าเรี ยวส่ายไปมาเพื่อบอกอีกฝ่ ายว่าไม่เชื่อ เส้ นผมยาวสลวย
สยายไปตามแรงสะบัด ท่วงท่านี ้ท�ำให้ คนที่อยูด่ ้ านบนกลืนน� ้ำลาย พอเขา
ท�ำท่าจะโน้ มลงไปหา มือนุม่ ก็ยกขึ ้นมายันกันระหว่
้
างแผงอกเขาไว้ ช่องว่าง
นี เ้ องที่ ท�ำหยางอยากจะกระชากมื อนุ่มนิ่ มนั่นออกไปให้ พ้นตัว รู้ สึกมัน
เกะกะที่สดุ ก็คราวนี ้ แต่ตวั ตนอีกด้ านยังคงประคับประคองสติของเขาไว้ ได้
อยู่
“ไม่เชื่อพีเ่ หรอ”
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“มะ ไม่เชื่อดิ ใครจะไปเชื่อคนอย่างพี่อ่ะ ปล่อยเก็ตนะพี่หยาง มา
สอนต่อกันเหอะ!” แก่นเซี ้ยว พูดจาไม่มีหางเสียงเลย แต่ไม่ร้ ูท�ำไม ส�ำหรับ
เขามีแต่ความคิดที่อยากจะก�ำราบให้ จมเขี ้ยวเลย ทังมั
้ นเขี ้ยวทังอยากรั
้
งแก
ถ้ าได้ เห็นน� ้ำตาสักหยดคงจะดี
คนใต้ ร่างดิ ้นอย่างอ่อนแรง ถ้ าเธอจะเอาจริ ง ป่ านนี ้เขาคงจุกจนขึ ้น
สวรรค์ไปแล้ ว มันถึงท�ำให้ เขาเชื่อว่าไม่มากก็น้อยที่เก็ตจะรู้สกึ ชอบเขา ซึง่
น่าจะเป็ นอย่างแรกมากกว่า
“เด็กดื ้อ ตามจีบมาตังเดื
้ อนท�ำไมไม่ร้ ูเลยเรา”
“...”
ได้ ผล ร่างบางถึงกับชะงัก จากตอนแรกทีด่ ดี ดิ ้นพยายามจะสอดเรียว
ขาเพือ่ ดันตัวเขาออกก็คอ่ ยๆ อ่อนแรงลงจนเขาสามารถแทรกตัวระหว่างเรียว
ขาทังสองข้
้
างได้ อย่างง่ายดาย
กว่าทีเ่ ก็ตจะรู้ตวั ทุกอย่างก็สายไปแล้ ว ใบหน้ าหล่อเหลาใช้ จงั หวะนี ้
โน้ มลงมาก่อนจะประทับจูบลงที่เปลือกตาที่ปกคลุมด้ วยแพขนตาหนาเบาๆ
มันคือเทคนิคก�ำราบเด็กดื ้อส�ำหรับเขา แต่มกั ไม่เคยได้ ใช้ นกั หรอก เขาคิดว่า
มันน่าจะได้ ผลดี และแน่นอนว่ามันเป็ นไปตามคาด หยางรู้ดวี า่ จุดอ่อนของ
ผู้หญิงอยูท่ ตี่ รงไหน เมือ่ ไหร่ทจี่ ะอ่อนโยน และเมือ่ ไหร่ทจี่ ะดุดนั
เก็ตเป็ นเด็กไม่ประสีประสา เธอบริ สทุ ธิ์ผดุ ผ่องเขารับประกันได้ เลย
เขาต้ องชักน�ำ และเธอจะเป็ นผู้ตามที่ดี หรื ออย่างน้ อยๆ เธอก็เป็ นคนโปรด
ของเขา...
“พี่ชอบเก็ตนะ” เสียงกระซิบดังขึ ้นตอนที่หยางผละริ มฝี ปากออกมา
จากเปลือกตาที่สนั่ ระริ ก เก็ตอ่อนก�ำลังต่อต้ านลง เขาจึงเผยรอยยิ ้มอย่าง
คนได้ ชยั ชนะ ก่อนจะค่อยๆ ไล้ ริมฝี ปากอันร้ อนผ่าวไปตามกรอบหน้ าของ
เก็ต ผู้ทตี่ กอยูใ่ นก�ำมือของคนตัวโตเบีย่ งหน้ าหลบสัมผัสประหลาด
“อือ...พีห่ ยาง” เก็ตบิดตัวตอนทีโ่ ดนจูบตรงกกหู ความรู้สกึ ประหลาด
นี ้ชักจะก�ำเริ บหนักขึ ้นไปแล้ ว ใบหน้ าเนียนแม้ ไร้ เครื่ องประทินโฉมของเก็ต
แดงเรื่อจนเกินควบคุม
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“เราน่ะน่ารักมากเลยรู้เปล่าครับ” ไม่พดู เปล่า ปากทีเ่ พิง่ จะพ่นค�ำว่า
‘น่ารัก’ ออกมาก็ขยับไปตามสันกรามของคนน่ารัก
“ไหนบอกเก็ตเหมือนเด็กไง บอกว่าไม่เหมือนผู้หญิงด้ วย” แก้ มป่ อง
พองลม ดูกร็ ้ ูวา่ ก�ำลังงอนอยู่ หยางก็เพิง่ จะเคยเห็นเป็ นครัง้ แรก
“ใครบอก ตาถัว่ นะเนีย่ ” ว่าอย่างหยอกๆ แล้ วเลือ่ นเรียวปากขึ ้นมาขบ
ทีใ่ บหูของคนใต้ ร่างเล่นอีกครัง้ ครัง้ นี ้เพิม่ เลเวลไปอีกขัน้ มือทีเ่ ก็ตเคยมองว่า
เวลามีเส้ นเลือดปูดโปนนันมั
้ นดูเท่ ณ เวลานี ้ก�ำลังไล้ ไปมาอยู่แถวเรี ยวขา
ของเธอ
หมับ
มือนุม่ ตวัดจับท่อนแขนของหยางอย่างรวดเร็ว แต่ก็ส้ แู รงของคนที่มี
พละก�ำลังมากกว่าไม่ได้ นิ ้วแข็งก�ำลังคืบคลานไปตามท่อนขาที่ถกู ดันขึ ้น
ก่อนจะสอดใต้ กระโปรงจีบเข้ าไปด้ านใน ร่างบางกระตุก ถลึงตามองคนด้ าน
บนอย่างเว้ าวอนว่าให้ ปล่อยเธอสักที ไม่อย่างนันคง...
้
“มะ ไม่เอา”
“พี่รักเก็ตนะ ไม่เชื่อพี่เหรอ หืม?” ประโยคแสนคุ้นหู โทนเสียงแบบ
เดิมๆ ที่ท�ำให้ ผ้ ูหญิงไร้ ประสบการณ์ ด้านความรัก ผู้ชาย และการสัมผัส
อย่างใกล้ ชดิ ลุม่ หลง
เก็ตเคยบอกกับตัวเองเสมอว่าจะมอบครัง้ แรกให้ คนทีต่ วั เองรัก แบบ
นี ้ใช่รักหรือเปล่า ผู้ชายคนนี ้คือคนนันที
้ เ่ ก็ตหมายถึงไหม จะใช่หรือเปล่า
“พีข่ อนะ...”
ค�ำถามนี ้ยังเป็ นปริศนา
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EPISODE 01

สองปี ผา่ นไป
“โอย เหนื่อยฉิบหายเลย แฮ่กๆ”
“ถ้ ารู้วา่ การรับน้ องแม่งจะเหนื่อยแล้ วก็ปวดขาแบบนี ้ รู้งี ้กูไปช่วยแม่
ขายกล้ วยปิ ง้ ดีกว่า”
“เออ เราลาออกแล้ วไปขายของทีต่ ลาดกันดีป่ะ”
“เออ ความคิดดีนี่หว่าไอ้ ด้า” ว่าแล้ วตบไหล่ใส่กนั ปุๆ
“ฮ่าๆๆ” ส่วนฉันหัวเราะเสียงดัง หลังนัง่ ฟั งเพื่อนรักทังสองบ่
้
นเรื่ อง
ระบบการรั บน้ องของปี หนึ่งมาตัง้ แต่รุ่ นพี่ปล่อยแม้ ตวั เองจะเหนื่อยมาก
ก็ตามที
เพือ่ นคนแรกชื่อ ‘ปลา’ แต่พวกเราชอบเรียกว่า ‘ไอ้ ด้า’ ย่อมาจากค�ำ
ว่า ‘ปลาด้ า’ อะไรประมาณนัน้ รู้ จกั กระเป๋ าแบรนด์ปราด้ าใช่เปล่า นัน่ ล่ะ
ทีม่ าของชื่อเพราะปลาบ่นว่าอยากได้ มาตังแต่
้ มอสองแล้ ว
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อีกคนก็ชื่อ ‘แมน’ แต่ไม่แมนสมชื่อเท่าไหร่ ส่วนฉัน...
“ข�ำไรไอ้ เก็ต”
นัน่ แหละชื่อของฉัน...เก็ต แมนๆ ลุยๆ
พอพูดถึงการรับน้ อง นัน่ ก็หมายความว่าเราเป็ นเด็กมหา’ลัยแล้ ว
ไม่ใช่เด็กมอปลายหัวอ่อนไร้ ประสบการณ์ ซึง่ ตอนนี ้อยู่ในช่วงกิจกรรมรับ
น้ องสุดโหด แบบมาถึงวันแรกก็เจอของจริงให้ เลย
“ข�ำพวกแกไง”
“ข�ำไรว้ า” ทังสองคนบ่
้
นขึ ้นมาพร้ อมกัน
“ก็ข�ำทีพ่ วกแกเถียงกัน”
“โด่ ก็มนั เรื่ องจริงนี่หว่า ไม่เห็นเป็ นเหมือนทีก่ จู นิ ตนาการไว้ เลย กูไม่
น่ามาเรี ยนวิดวะตามมึงเลยไอ้ เก็ต ทังโหดทั
้
งเถื
้ ่อน” แมนบ่น ท�ำท่าโอด
ครวญแล้ วดิ ้นกระแด่วๆ กับพื ้น
ไม่ต้องตกใจที่แมนพูดไม่เพราะ เพื่อนสนิทของฉันล้ วนพูดค�ำหยาบ
ยกเว้ นฉัน บางครัง้ เพื่อนที่สนิทกันก็ไม่จ�ำเป็ นต้ องหยาบตาม ฉันถนัดเรี ยก
แบบนี ้ แมนกับปลาก็ถนัดพูดแบบนัน้ แต่เราคือเพือ่ นรัก! เก็ตไม่เก็ต?
“แน่ใจ? เห็นตอนแรกก็ชอบนี่ ผู้ชายรายล้ อมเลยไม่ใช่เหรอ” ฉัน
ครางหึในล�ำคออย่างรู้ทนั เพือ่ น
ผู้หญิ งที่เรี ยนอยู่คณะวิศวฯ เขาว่าเป็ นดอกไม้ งามท่ามกลางดง
จระเข้ ท่าจะจริง เท่าทีเ่ ห็นก็มผี ้ หู ญิงอยูไ่ ม่กี่คนเองในรุ่นพวกเรา
“แหม่ ก็นดิ นึง คิกๆ”
“กลับเหอะ หิวแล้ ว” ฉันตอบเสียงเรี ยบเมื่อรู้สกึ หายเหนื่อยบ้ างแล้ ว
จากนันก็
้ เริ่ มเก็บกระเป๋ า จนกระทัง่ มีร่างของใครสักคนมาหยุดยืนอยู่ตรง
หน้ าฉัน
ทันทีที่เงยขึ ้นมองก็ต้องขมวดคิ ้วกับความใหญ่โตของร่างกายผู้ชาย
คนนี ้
ตัวใหญ่จริงๆ
“เก็ตใช่ป่ะครับ” ค�ำทักทายแรกของผู้ชายแปลกหน้ าท�ำให้ ฉนั เหลือบ
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ไปมองแมนกับปลาโดยอัตโนมัติ
“มีไรเปล่าคะ” ไม่ใช่เสียงของฉัน เป็ นแมนทีเ่ ดินมาอยูข่ ้ างๆ เพือ่ เป็ น
แบ็กเสริม
ดูแล้ วเขาไม่ใช่นกั ศึกษาคณะวิศวฯ แน่นอน เพราะป้ายชื่อบ่งบอกว่า
เป็ นเด็กปี หนึง่ คณะอืน่ ป้ายชื่อเขียนไว้ วา่ ชื่อ ‘โอม’
โอมมะลึกกึก๊ กึย๋
“รุ่นพีใ่ ห้ เรามาขอเบอร์ เธอ ได้ มยอ่
ั ้ ะ”
“...” ฉันหมดค�ำทีจ่ ะพูด เจอขอแบบนี ้ให้ ดมี ยอ่
ั ้ ะ...
มันคงเป็ นค�ำสัง่ รับน้ องอะไรท�ำนองนันพอรู
้ ้ อยู่ เดี๋ยวนี ้รุ่ นพี่เล่นกัน
แบบนี ้เลยเหรอ เหมือนกับใครบางคนแถวนี ้เลยเนอะ
ว่าแล้ วเหลือบตาไปมองแมนที่กอดอกท�ำราวกับเขามาขอเบอร์ ตวั
เอง
“รุ่นพีท่ วี่ า่ น่ะรุ่นพีค่ นไหน คณะอะไร ท�ำไมไม่มาขอเอง”
นั่นสิ ท�ำไมตอนที่แมนอยากได้ เบอร์ ผ้ ูชายคนนัน้ แมนถึงไม่ไปขอ
เอง...
“นะๆๆ ถ้ าเราไม่ได้ เบอร์ เธอ เราโดนซ่อมแน่” โอมหมีเริ่มครวญคราง
แต่ไม่ได้ นา่ สงสารในสายตาฉันเลย
“เราไม่...”
“เอาโทรศัพท์มานี่ เดี๋ยวฉันกดเบอร์ นงั เก็ตให้ เอง” แต่ยงั ไม่ทนั อ้ า
ปากพูดปฏิเสธไป แมนก็พดู แทรกแล้ วกระดิกนิ ้วขอมือถือฝ่ ายตรงข้ าม
ฉันหันไปถลึงตาโตใส่แมนเป็ นการดุ แต่แมนท�ำเพียงแค่ขยิบตายุก
ยิกแล้ วคว้ ามือถือของโอมหมีไปกดจากนันก็
้ สง่ คืนเจ้ าของ
“อ่ะ” แอบเห็นว่าเมื่อกี ้เบอร์ ที่แมนให้ ไม่ใช่เบอร์ ของฉัน แต่เป็ นเบอร์
ของ...
“เย่ ขอบคุณนะ” โอมหมีร้องดีใจจากนัน้ ก็วิ่งจากไปพร้ อมเบอร์
หลอกๆ
“เอาเบอร์ ตวั เองให้ ไปจะไม่เป็ นไรเหรอแมน” ฉันถามหลังจากเพื่อน
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ต่างคณะวิง่ ไปได้ สกั ระยะหนึง่
“ถ้ ากล้ าก็โทรมา ฮ่าๆๆ” ดูแล้ วไม่นา่ ต้ องกังวล
จังหวะที่หนั กลับไปที่เดิมฉันก็เห็นรุ่ นพี่คนหนึ่งก�ำลังตรงมาทางนี ้
เธอหันหลังไปมองโอมก่อนจะหันมามองฉัน
“น้ องเก็ต ว่างเปล่า” เธอทัก จ�ำได้ วา่ เธอเป็ นรุ่นพี่ปีสองน่าจะชื่อฝน
เพราะเห็นตอนกิจกรรมสันทนาการ
“ตอนนี ้เหรอคะ” ว่าแล้ วหันไปมองหน้ าเพือ่ น
“พีม่ อี ะไรจะคุยด้ วยหน่อยจ้ า”
“มีไรเปล่าพี่ เก็ตหิวข้ าวอ่ะ” หลังเลิกเรียนสีโ่ มงก็ต้องรีบวิง่ มาตังแถว
้
แถมโดนท�ำโทษลุกนัง่ อีกห้ าสิบที ขาแทบจะขวิดอยูแ่ ล้ ว ค�ำว่าหิวส�ำหรับฉัน
คงน้ อยไปเลย
โคตรหิวเลยดีกว่า
“แป๊ บเดียวๆ ว่าแต่เมื่อกี ้มีหนุ่มจากคณะอื่นมาท�ำไรอ่ะ มาจีบเก็ต
อ๋อ” พีฝ่ นพูดพร้ อมท�ำท่าชี ้ไปยังทางทีโ่ อมหมีวงิ่ ไป
“ใช่พี่ มันมาขอเบอร์ ไอ้ เก็ตมัน” ปลาโพล่งขึ ้นมา
“แหม ฮอตใช่เล่นนะเนี่ย”
“แล้ วพี่มีเรื่ องจะคุยอะไรกับเก็ตอ่ะ” ฉันรี บตัดบทเข้ าประเด็นทันที
เพราะไม่อยากพูดเรื่องเมือ่ กี ้แล้ ว
“เออ เกือบลืม” จากนันพี
้ ่เขาก็ลากฉันไปอีกมุมหนึง่ “เก็ตอยากเป็ น
ดาวคณะเปล่า”
ทันทีทไี่ ด้ ยนิ ประโยคค�ำถาม ฉันก็สา่ ยหน้ าพรื ดแบบทีไ่ ม่ต้องคิดเลย
“หึ ไม่เอาอ่ะ”
“ท�ำไมอ้ ะ” พี่ฝนท�ำหน้ าแปลกใจ แต่ฉนั ต่างหากที่ควรจะเป็ นฝ่ าย
ตกใจ
“ไม่ชอบอ่ะ เก็ตเป็ นไม่ได้ หรอก”
“ใครบอก เก็ตเหมาะที่สดุ แล้ ว ทังสวย
้
ทังน่
้ ารัก ชนะชัวร์ ” ท�ำหน้ า
มัน่ ใจ
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“จริงพี่ อย่างไอ้ เก็ตอ่ะเป็ นดาวมหา’ลัยยังได้ เลย” ไม่ร้ ูปลาด้ ากับแมน
โผล่มาแจมได้ ยงั ไง แต่ทงสองก็
ั้
พยักหน้ าสนับสนุนไปเรียบร้ อย สนับสนุนหรือ
จะฆ่าเพือ่ นทางอ้ อมก็ไม่แน่ใจ
รีบตัดบทแล้ วรีบไปดีกว่า
“เอาเก็ตไปก็อายชาวบ้ านเขาเปล่าๆ เก็ตไปแล้ วนะพี”่
“เดีย๋ วน้ องเก็ต!”
“เฮ้ ยไอ้ เก็ต รอด้ วย”
ฉันรี บสาวเท้ าออกไปจากที่นนั่ โดยมีไอ้ เพื่อนตัวดีว่ิงตามตาเหลือก
หึ สมน� ้ำหน้ า
“พวกกูบอกให้ รอด้ วย มึงจะรี บเดินท�ำไมเนี่ย!” ปลาด้ ากับแมนตาม
มาทันในที่สดุ ฉันที่ตวั สูงกว่าสองคนนี ้ท�ำให้ ขายาวๆ ไม่ต้องออกแรงเดิน
อะไรมากมาย ในขณะทีค่ นอืน่ ต้ องกึง่ เดินกึง่ วิง่
“หิวข้ าว” ฉับบ่นอุบจนทังสองคนสลั
้
บกันชนไหล่ เงยหน้ าขึ ้นมองฟ้า
ก็เห็นว่าเริ่มเย็นมากแล้ ว ท้ องก็ร้องโครกคราก เฮ้ อ หิวข้ าวจัง
“แล้ วเรื่องดาวคณะมึงว่าไง” แมนสะกิดไหล่ฉนั ยิกๆ จนต้ องก้ มลงไป
มองเพือ่ น
“ต้ องว่าไงด้ วยเหรอ”
“เอ้ า โอกาสนี ้ไม่ได้ มีทกุ คนนะอิเก็ต” เสียงแว้ ดของแมนท�ำให้ ฉัน
หน้ านิว่ คิ ้วขมวด
“จริง” ปลาด้ าก็พยักหน้ าเห็นด้ วย
“ไม่ชอบอ่ะ เราว่ามันดูไร้ สาระ” ฉันไม่เห็นว่าต�ำแหน่งนีม้ ันจะมี
ประโยชน์อะไรส�ำหรับฉันเลย แต่เหมือนค�ำตอบของฉันจะท�ำให้ เพือ่ นทังสอง
้
คนอยากจะมะเหง็กใส่ฉนั ซะเหลือเกิน
“โถ่อิเก็ต ถ้ ากูสวยเหมือนมึง กูจะเสนอหน้ าไปสมัครโดยไม่ต้องให้
ใครมาทาบทามเลย” แมนกล่าว
“ครึ่งนึงก็พอแล้ วส�ำหรับกู” ปลาด้ าเสริม
“งันพวกแกก็
้
ไปสมัครดิ” ฉันตบไหล่เพื่อนรักทังสองคนก่
้
อนจะเดิน
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ลิว่ ไปตามทางเดิน ตรงไปยังประตูทางออกของมหา’ลัย โดยมีเป้าหมายคือ
ร้ านอาหารทีอ่ ยูข่ ้ างๆ หอพัก
ทว่าระหว่างที่ก�ำลังเดินไปตามทางเดินเชื่อมของแต่ละคณะ ก็มี
กลุม่ ผู้ชายกลุม่ ใหญ่เดินมาทางนี ้พอดี พวกเขาเสียงดังกันมาก เหมือนก�ำลัง
เล่นอะไรกันอยู่ บ้ างก็กระโดดรัดคอกัน บ้ างก็ตบมือ เห็นอยูห่ รอกว่าเป็ นรุ่น
พี่ เพราะใส่ชอ็ ปคณะวิศวฯ
จะโดนอะไรมัยเนี
้ ่ย หรื อจะเดินไปทางอื่นดี แต่ถ้ากระโดดหลบพวก
เขาจะต้ องเห็นแน่ๆ แถมไอ้ ปา้ ยชื่อทีห่ ้ อยคออยูน่ ี่กเ็ ด่นชะมัด
เอาไงดี ปลาด้ ากับแมนก็เอาแต่เดินอ้ อยอิง่ อยูห่ ลังโน้ น
เอาวะ!
สุดท้ ายฉันก็เดินก้ มหน้ าเล่นโทรศัพท์มือถือ ท�ำเนียนเป็ นมองไม่เห็น
พวกเขา สไลด์นิ ้วบนหน้ าจอเพื่อส่องหน้ าฟี ดเฟซบุ๊กที่ไม่มีอะไรน่าสนใจเลย
สักนิด
“ไอ้ เหี ้ย มึงเอาไลน์หลิวมาจากไหน”
“หูยยย ขาวฉิบหาย”
“ไหนๆ ขอกูดมู งั่ ดิไอ้ ตม”
ั้
“ไอ้ สดั แอบกินโดยไม่บอกเพือ่ นเหรอ”
“กูไม่ได้ ขอ เขาให้ เอง”
มาถึงตรงนีฉ้ ันก็รีบเสียบหูฟังทันทีเพื่อปิ ดกัน้ เสียงของรุ่ นพี่สดุ หื่น
แก๊ งนัน้
“อย่าบอกนะว่า...”
“กูหมายถึงไลน์!”
“ส่งไลน์ให้ กบู ้ างดิ กูชอบคนนี ้อ่ะ”
“...”
“อะไร ท�ำงกเหรอ งกเพือ่ นเหรอหยาง หื ้ม!”
“เล่นไรของมึงเนี่ยไอ้ ปิง เห็นคนเดินมัย้ เชี่ย!!!”
ปึ ก!
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“โอ๊ ย!!!” นี่น่ะเป็ นเสียงอุทานของฉันเอง ทังที
้ ่คิดว่าจะท�ำเป็ นเดิน
เนียนผ่านพวกเขาไป แต่สดุ ท้ ายดันเป็ นพวกรุ่ นพี่สดุ หื่นนั่นแหละที่เซมา
กระแทกเข้ ากับไหล่ฉนั แทน
เจ็บเป็ นบ้ าเลย
แต่เจ็บทีต่ วั น่ะไม่เท่าไหร่หรอก ทันทีทเี่ ห็นโทรศัพท์ลงไปนอนแอ้ งแม้ ง
บนพื ้น ดวงตาของฉันก็ปะทุดวงไฟออกมา ก่อนจะหายไป
เอาเถอะ ก็เขาเป็ นรุ่นพีน่ ี่นะ จะท�ำอะไรได้ งะ่
“ขอโทษนะครับ” ฉันที่ก�ำลังจะก้ มลงไปเก็บโทรศัพท์ซงึ่ คว�่ำหน้ าบน
พื ้นอยูก่ ต็ ้ องชะงักตอนทีป่ ลายนิ ้วอุน่ แตะลงบนหลังมือฉันพอดี
เสียงนุม่ ทีเ่ พียงฟั งครัง้ แรกแล้ วท�ำให้ ใจสัน่ แบบนี ้ กลิน่ น� ้ำหอมแบบนี ้
และยังมือใหญ่ทว่าดูอบอุน่ นี ้อีก มันดูค้ นุ จนกลัวว่าจะเป็ นอย่างทีฉ่ นั คิดไว้
เผลอกัดผนังริมฝี ปากตัวเองระหว่างทีเ่ งยสบตากับคนตรงหน้ าจนได้
ไม่จริงน่า
แต้ มบุญฉันหมดแล้ วงันเหรอ
้
“...”
“...”
ทังฉั
้ นและเขาต่างก็เงียบใส่กนั มือยังคงอยู่ที่ต�ำแหน่งเดิม มีเพียง
หัวใจเท่านันที
้ เ่ ต้ นไม่เหมือนเดิม
“พีร่ กั เก็ตนะ ไม่เชือ่ พีเ่ หรอ หืม?”
ประโยคที่ฝังอยู่ในใจฉันตลอดมาสองปี เต็ม ในเวลานี ้มันกลับมา
หลอกหลอนอีกครัง้
“เฮ้ ย เป็ นไรมัยน้
้ อง โทษทีนะ พี่ไม่ได้ ตงใจ”
ั ้ ผู้ชายรูปร่างเหมือนหมี
พุง่ เข้ ามาหาฉันและเอาแต่ขอโทษ “เจ็บตรงไหนป่ ะ”
กลายเป็ นว่าทุกคนมามุงฉันกันหมดเลย ฉันก้ มหน้ าลงเล็กน้ อย เอา
ง่ายๆ ก็คอื ตังใจหลบสายตาของผู
้
้ ชายตรงหน้ า
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“ไม่ได้ เจอกันนานเลยนะครับ...น้ องเก็ต”
เสียงทีค่ ้ นุ หู รอยยิ ้มทีค่ ้ นุ ตา และความอบอุน่ ทีฉ่ นั ไม่ได้ สมั ผัสมันมา
นานแล้ ว ผู้ชายทีไ่ ด้ ทกุ สิง่ ทุกอย่างจากฉันไปแล้ วก็หายตัวไปอย่างลึกลับ แต่
ตอนนี ้เขาก�ำลังอยูต่ รงหน้ าฉัน
พีห่ ยาง...
หรือ ไอ้ หยางดี...
“อ่าว รู้จกั กันเหรอ” เสียงของหนึง่ ในเพือ่ นเขาไม่ได้ หนั เหความสนใจ
ฉันได้ เลยสักนิด
“มาเรี ยนทีน่ ี่เหรอครับ”
สุภาพบุรุษ...
จอมปลอมน่ะสิไม่วา่ ...
ฉันก�ำโทรศัพท์ที่อยูใ่ นมือไว้ แน่นแล้ วผละลุกขึ ้นเต็มความสูงกระทัง่
เห็นพวกเขาทุกคนชัดตา
“ว้ าว น่ารักจัง~”
นัน่ เป็ นประโยคแรกที่ได้ ยินหลังเห็นหน้ าเพื่อนของพี่หยางทีละคน
พวกเขาท�ำหน้ าตืน่ เต้ นทีเ่ ห็นฉัน หรื อจะเรียกว่าใบหน้ าหืน่ กามดีละ่
“เฮ้ ยไอ้ เก็ต เป็ นไรเปล่าวะ”
มาช้ าไปหน่อยนะปลาด้ า แมน...
“อื ้อ ไม่เป็ นไร พอดีเดินชนรุ่นพีอ่ ะ่ สวัสดีคะ่ ” ฉันยกมือไหว้ เมือ่ นึกขึ ้น
ได้ ปลาด้ ากับแมนเลยยกมือไหว้ ตาม
“หวัดดีคร้ าบ รุ่นน้ องทีค่ ณะเหรอเนี่ย ฮิ ้วว” เพือ่ นของพีห่ ยางรับไหว้
พวกเราด้ วยอาการดีอกดีใจ พลางมองป้ายชื่อทีค่ ล้ องคอไปด้ วย
ฉันรู้ ว่ามีสายตาหนึ่งจับจ้ องฉันอยู่ แต่ฉันไม่คิดที่จะสบตาเขาเลย
ตังแต่
้ วนิ าทีแรกทีร่ ้ ูวา่ เป็ นเขา
“โหย ในทีส่ ดุ คณะของเราก็มรี ุ่นน้ องน่ารักๆ กับเขาสักที ฮื ้อ พีป่ ลื ้ม~”
“แหมไอ้ เชี่ยปิ ง ไม่คอ่ ยเลยนะมึง แก่จนปูนนี ้และ น้ องเพิง่ อยูป่ ี หนึง่
เองเว้ ย” ผู้ชายที่มีผิวขาวแบบคนเหนือยื่นมือมาตบหัวเพื่อนตัวเองเสียงดัง

MR.Yang

27

ฉาด ฉันมองการกระท�ำนันอย่
้ างเงียบเชียบและแอบอมยิ ้มหน่อยๆ
จะมองกันอีกนานไหม
“หืม หน้ าคุ้นๆ เอ...ใช่พี่...พี่หยางป่ ะคะ” ฉันเผลอขมวดคิ ้วเมื่อจู่ๆ
ปลาด้ าก็โพล่งขึ ้นมาก่อนท�ำท่าชี ้นิ ้วไปยังคนที่สงู กว่าฉัน ไม่สิ สูงกว่าพวก
เราทังหมด
้
ปลาด้ าจ�ำผู้ชายคนนี ้ได้ งันทุ
้ กคนก็จ�ำได้ แน่ละ่ ผู้ชายอย่างเขาไม่มี
ใครจ�ำไม่ได้ หรอก ทุกอย่างที่ปรากฏบนเครื่ องหน้ าของเขามันราวกับรูปปั น้
ขนาดนัน้ แค่เห็นเพียงครัง้ แรกก็สามารถจดจ�ำไปได้ ตลอด โดยเฉพาะกิมมิค
อันเป็ นเอกลักษณ์อย่างเช่น...ต่างหูรูปไม้ กางเขน และมันก็งา่ ยที่จะตกหลุม
พรางผู้ชายคนนี ้
หลุมพรางโง่ๆ ทีค่ นแสนโง่หลงเชื่อ
“ใช่ครับ จ�ำพี่ได้ ด้วย?” เสียงนุ่มพร้ อมรอยยิ ้มหวานท�ำเอาแมนยืน
บิดตัวไปมา
อย่ามาอ่อยเพือ่ นเราดิ
“โห ใครจะจ�ำพีห่ ยางไม่ได้ อะ่ ใครจ�ำไม่ได้ กโ็ คตรควายแล้ ว ฮ่าๆๆๆ”
“ดีใจทีเ่ จอกันอีกนะ” พีห่ ยางยืน่ มือออกไปเพือ่ ขยี ้ผมเพือ่ นฉัน ย� ้ำว่า
ทังสองคน
้
ด้ วยท่าทางเอ็นดูอีกต่างหาก ทุกอย่างอยูใ่ นสายตาจนฉันเผลอ
ท�ำหน้ าบึ ้งออกไปโดยไม่ร้ ูตวั
“งี ้ก็แสดงว่าพวกหนูเป็ นรุ่นน้ องพีท่ คี่ ณะอ่ะดิ ใช่ป่ะ” แมนยิ ้มน้ อยยิ ้ม
ใหญ่ ถ้ ามีหางเพือ่ นฉันคงกระดิกมันไม่หยุดแล้ วล่ะ
“นี่เรามาเรียนวิศวฯ กันหมดเลยเหรอ โห เก่งจังครับ” ปากพูด แต่ตา
นี่จ้องมาทีฉ่ นั เชียว
“อ่าว นี่รุ่นน้ องมึงเหรอไอ้ หยาง” เพือ่ นของผู้ชายคนนันเริ
้ ่มต้ อนวงให้
แคบลง แล้ วพากันท�ำหน้ ากระลิ ้มกระเหลีย่ ใส่เพือ่ นๆ ของฉัน
เป็ นเพือ่ นกันก็นา่ จะมีนสิ ยั ไม่ตา่ งกันสินะ
“เปล่า พอดีร้ ูจกั น้ องๆ มาก่อน” คนถูกถามตอบยิ ้มๆ
“หนูชื่อปลาด้ าค่ะ”
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“หนูชื่อมันนี่คา่ ”
“แหมอิแมน”
“อะไรอิด้า อย่าให้ กเู รียกมึงว่าปลาร้ าบ้ างนะ”
สองเพื่อนซี ้พากันตบตีกนั ไปมาเรื่ องชื่อ ท�ำเอาพวกรุ่นพี่ผ้ ชู ายข�ำกัน
ยกใหญ่
“พวกน้ องนี่ตลกว่ะ เฮ้ ย พีช่ อบ”
“แล้ วน้ องคนทีน่ า่ รักชื่ออะไรคร้ าบ~” ในทีส่ ดุ พวกเขาก็ลากฉันเข้ าไป
ในวงสนทนาด้ วย
“มันชื่อ...” แมนท�ำท่าจะแนะน�ำฉัน ทว่า...
“เก็ต...น้ องเขาชื่อเก็ต”
คนที่ฉันไม่อยากเสวนาด้ วยกลับแทรกเสียงขึ ้นมา และมันอาจจะ
เป็ นครัง้ แรกหลังผ่านไปสองปี ทฉี่ นั ตังใจสบตากั
้
บเขา
“เอ่อ ขอถามหน่อยนะฮะ ไม่ทราบว่าสองคนนี ้เคยมีซมั ติงอะไรกัน
มาก่อนรึเปล่าฮะ เห็นจ้ องตากันตังแต่
้ เมือ่ กี ้แล้ วฮะ”
เหรอ ฉันไม่เห็นรู้สกึ ตัวเลยว่าก�ำลังจ้ องตาผู้ชายคนนันอยู
้ ่ ก็ไม่เห็นมี
อะไรน่าดูเลยสักนิด...ฉันไม่ได้ กดั ฟั นนะ
“อะไรของมึง”
“แน่ะๆ”
“ก็แค่เคยช่วยน้ องติวข้ อสอบเข้ ามหา’ลัยเฉยๆ” ค�ำตอบนันมาพร้
้
อม
กับใบหน้ าเรียบนิง่ ในแบบฉบับของสุภาพบุรุษเปี่ ยมไปด้ วยรอยยิ ้ม
“...”
จูๆ่ ความโกรธก็พงุ่ พวยออกมาจากดวงตาของฉัน
เหรอหยางเหรอ?
“เออ เรื่ องนี ้กูยงั ไม่คิดบัญชีกบั มึงเลยไอ้ เก็ต ไม่ยอมพาพวกกูไปติว
ด้ วย ดีนะพวกกูสอบติด ฮ่าๆ” แมนทีเ่ หมือนจะนึกอะไรขึ ้นได้ กโ็ พล่งออกมา
ในณะที่ฉนั กัดฟั นตัวเองเพื่อระงับอารมณ์ที่พลุ่งพล่านเอาไว้ ให้ ลกึ
ทีส่ ดุ
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ถ้ ารู้วา่ มันจะเป็ นแบบนี ้ ฉันคงลากยัยแมนกับยัยปลาไปด้ วยแล้ ว
แมนกับปลาด้ ารู้จกั ผู้ชายคนนี ้แค่ผิวเผิน ไม่แปลกเลยที่จะไม่ร้ ูเบื ้อง
ลึกเบื ้องหลังทีซ่ อ่ นอยูภ่ ายใต้ หน้ ากาก
ผู้ชายคนนี ้น่ะร้ าย
พี่หยางที่ทกุ คนเห็น ไม่ใช่พี่หยางที่สภุ าพบุรุษหรอก มันก็แค่เปลือก
เท่านันเอง
้
“แมน ด้ า เราหิวแล้ วอ่ะ”
ฉันตัดบท เพือ่ นรักหันมามองฉันพร้ อมท�ำตาจิก ปากก็ขมุบขมิบพูด
อะไรสักอย่างได้ ใจความว่า ‘มึงรีบเหรอ กูอยากคุยกับพีห่ ยาง พีห่ ยางเลยนะ
เว้ ย’
พีห่ ยางแล้ วยังไง แม้ แต่ชื่อฉันก็ไม่อยากจะได้ ยนิ เลยเหอะ
“งันเราไปก่
้
อนนะ” เมือ่ เพือ่ นไม่ยอมเข้ าข้ างเรา งันฉายเดี
้
ย่ วก็ได้
ฉันกระชับโทรศัพท์ที่อยู่ในมือแน่น ทว่าแรงชนเมื่อกี ้กลับท�ำให้ หวั
ไหล่ฉนั รู้สกึ เจ็บแปลบขึ ้นมาซะงัน้
กึก
เท้ าที่ก�ำลังจะก้ าวเมื่อกี ้หยุดชะงัก ความเจ็บท�ำให้ ฉันต้ องนิ่วหน้ า
แบบนี ้เรียกค่าเสียหายได้ มย?
ั้
“เป็ นไรวะมึง” ปลาด้ าสังเกตเห็นความผิดปกติก่อนเพื่อนจึงถาม
ออกมา
“ไม่มไี ร”
“ที่พี่ชนเมื่อกี ้หรื อเปล่า” เสียงนุม่ เอ่ยขึ ้น พอเขาท�ำท่าจะก้ าวเข้ ามา
หา ฉันก็เบีย่ งหลบ
พอแบบนี ้ ความเจนเทิลแมนก็พวยพุง่ เชียวนะ
“น้ องเก็ต พี่ขอโทษนะ เป็ นความผิดพี่เอง พี่จะรับผิดชอบชีวิตของ
น้ องเก็ตเองนะครับ”
สงสัยเพื่อนของเขาจะดูลิเกมากไปหน่อย ถึงได้ ลงไปคุกเข่าท่าทาง
โอเวอร์ แบบนัน้

30

Meawparadise

“ไม่เป็ นไรพี่ แป๊ บเดียวเก็ตก็หายละ”
มัง...มั
้ นคงไม่ช� ้ำหรื อบวมไปมากกว่านี ้หรอก เดีย๋ วกลับห้ องไปทายา
ก็นา่ จะหาย
“ยังดื ้อเหมือนเดิมเลยนะเราเนี่ย”
“เฮ้ ย!”
พึบ่
กระเป๋ าที่อยูใ่ นมือฉันถูกกระชากออกไปด้ วยฝี มือของผู้ชายสารเลว
ที่ชื่อหยาง ฉันคว้ ามันเอาไว้ ไม่ทนั จะแย่งกลับก็คงสู้แรงผู้ชายตัวโตคนนี ้ไม่
ได้ แน่ฉนั รู้ดี เพราะเคยมีประสบการณ์นนมาแล้
ั้
ว
“เอาคืนมา” ฉันกดเสียงต�ำ่ เพือ่ ขอกระเป๋ าคืน มือหนากระชับกระเป๋ า
สะพายของฉันเหมือนจงใจเย้ ยใส่กนั
การกระท�ำของเราอยูใ่ นสายตาของทุกคนที่ยืนดูอยูเ่ งียบๆ ไม่มีใคร
กล้ าแทรกเสียงขึ ้นมาเลย
“พีห่ ยาง เก็ตขอกระเป๋ าคืนค่ะ!!!”
รู้สกึ กระดากปากชะมัดเลย คนแบบเขาไม่สมควรเรียกแบบให้ เกียรติ
ด้ วยซ� ้ำ
เรียก ‘ไอ้ หยาง’ น่าจะเหมาะมากกว่า
“โห เดี๋ยวนี ด้ ุเหรอครั บ” ใบหน้ าหล่อเหลา จมูกโด่งเป็ นสันและ
ดวงตาเปล่งประกายก�ำลังยืน่ หน้ ามาใกล้ ฉนั ชนิดแทบหายใจรดใส่กนั
ฉันเผลอเม้ มปากแน่น กลืนน� ้ำลายเหนียวๆ ลงคออย่างลืมตัว
สองปี ...สองปี เลยนะทีไ่ ม่ได้ เห็นหน้ าผู้ชายคนนี ้อีกเลย
“หน้ าแดงแล้ วนะเรา”
“ใครหน้ าแดง!”
พลัก่
ประโยคไม่ลื่นหูท�ำให้ ฉนั จ�ำต้ องผลักอกของคนตรงหน้ าออกไป ส่ง
ผลให้ หวั ไหล่ปะทุความเจ็บขึ ้นมาอีกครัง้
โอเค ฉันว่ามันน่าจะช� ้ำหรือบวมมากกว่านี ้แล้ วล่ะ
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เอาอะไรไม่เอา ดันเอาศอกมากระแทกหัวไหล่ฉนั แถมแรงมากด้ วย
ถึงฉันจะสูง แต่ตวั ก็ไม่ได้ ทำ� มาจากเหล็กนะ
“เจ็บก็บอกว่าเจ็บสิครับ”
“ใครบอกว่าเจ็บ” ฉันมองค้ อนใส่คนทีส่ งู กว่า
“ใจเย็นๆ นะมึง เมนส์มาเหรอวะ เดือดเชียว” แมนคงเห็นว่าอารมณ์
ฉันฉุนเฉียวขึ ้นก็เลยปราดเข้ ามาห้ ามทัพ กระซิบใส่หฉู นั ให้ คาล์มดาวน์ลง
“อยากกลับห้ องอ่ะแมน” ฉันสะกิดสีข้างของแมน
“เดีย๋ วพีไ่ ปส่งดีกว่า เก็ตดูทา่ จะเจ็บ” ทว่าเสียงทีต่ อบกลับมาดันเป็ น
คนทีฉ่ นั อยากจะหนีไปให้ ไกลทีส่ ดุ
ไม่ต้องท�ำเป็ นคนดีตอนนี ้ได้ มยพี
ั ้ ห่ ยาง เก็ตไม่อนิ
“ไม่เป็ นไรค่ะเก็ตกลับกับเพื่อนได้ แค่นี ้สบายมาก เนอะแมน” โดย
ไม่ร้ ูตวั ฉันเผลอหยิกแขนยัยแมนจนมันร้ องโอ๊ ย ก่อนจะถลึงตามองฉันแบบ
คาดโทษ
และเหมือนเพื่อนไม่เข้ าใจ หรื อเข้ าใจไปในทางตรงกันข้ ามก็ไม่ร้ ู ถึง
ได้ พดู แบบนันออกมา
้
“เอาน่ามึง พีเ่ ขาอยากไปส่ง ก็ให้ เขาไปส่งดิ พีเ่ อารถมาใช่ป่ะ” แมน
หันไปถามพีห่ ยาง คนถูกถามเพียงแค่พยักหน้ ายิ ้มๆ “เห็นป่ ะ พีเ่ ขามีรถ ถ้ า
กลับกับพวกกูก็ต้องเดินตังไกล
้
มึงเจ็บแขนไม่ใช่เหรอ ป่ ะๆๆ กลับกับพี่เขา
นั่นแหละ พี่หยาง แมนฝากไอ้ เก็ตด้ วยน้ า” พร้ อมกับจับฉันใส่พานแล้ ว
ประเคนให้ เรียบร้ อย
เพราะถูกผลักมาทางพี่หยาง ฉันจึงเซไปหาเขาอย่างช่วยไม่ได้ มือ
หนายื่นมาคว้ าหมับที่ไหล่ฉนั อย่างรู้จงั หวะ จะให้ สะบัดก็คงไม่ดี ฉันเป็ นรุ่น
น้ อง เขาคือรุ่นพี่
แน่นอนว่าฉันไม่โง่ทจี่ ะท�ำให้ ตวั เองเจ็บตัวด้ วย
อยูน่ งิ่ ๆ เป็ นเด็กดีกไ็ ด้ ...

32

Meawparadise

EPISODE 02

“แน่ใจนะว่าเราจะไม่ไปด้ วยกัน ไม่เจอกันตังนาน
้
พี่วา่ จะเลี ้ยงข้ าว
พวกเราสักหน่อย ถือว่าเป็ นการขอโทษแล้ วก็ยนิ ดีทไี่ ด้ เจอกันอีก”
นอกจากจะเป็ นสุภาพบุรุษจอมปลอมแล้ ว ยังเป็ นป๋ าสายเปย์อีก
ด้ วย!
เห็นชัดเลยว่าแมนกับปลาด้ าตาวาวทันทีที่มีเอาของกินมาล่อ แต่ก็
ท�ำเป็ นกลืนน� ้ำลายแล้ วยัดเยียดฉันให้ กบั พีห่ ยาง
“เอ่อ พวกหนูก็อยากไปนะ...แต่ไม่เป็ นไรค่ะพี่ พวกหนูไปและน้ า
สวัสดีพวกพีท่ กุ คนด้ วยค่า” แมนกับปลาด้ ายกมือไหว้ รุ่นพี่
“อ่าว จะไปแล้ วเหรอคนสวย”
“บายน้ อง เจอกันนะจ๊ ะ” เสียงทักทายแบบเจ้ าชู้ประตูดินของเหล่า
เพือ่ นๆ พีห่ ยางดังระงม
ฉันท�ำท่าจะเรียกไอ้ เพือ่ นตัวดีทงสอง
ั ้ แต่...

MR.Yang

33

“เฮ้ ยเดีย๋ ว!!!”
แต่กไ็ ม่ทนั ไง วิง่ จับมือฉิวไปนู้นแล้ ว
เจอกันพรุ่งนี ้ล่ะคอยดู จะสวดให้ หดู บั เลย
เมือ่ ตังสติ
้ ได้ ฉันก็เบีย่ งตัวเองออกมาจากอุ้งมือปิ ศาจ ฉันกัดปากตัว
เองเล็กน้ อยเมือ่ รู้สกึ เจ็บทีไ่ หล่
“ไม่ต้องไปส่งเก็ตหรอกพี่ เก็ตกลับเองได้ ขอกระเป๋ าคืนด้ วยค่ะ”
ฉันก้ มหน้ าคุยกับเขา แต่คนตรงหน้ ากลับยืนนิ่ง มันเงี ยบจนฉัน
สัมผัสได้ ถงึ ความผิดปกติ จึงเงยหน้ าขึ ้นไปมองอีกครัง้
อ่าว...
เพือ่ นเขาก�ำลังจะเดินไปไหนกัน เมือ่ กี ้ยังยืนล้ อมวงฉันอยูเ่ ลย
ไม่ร้ ู เขาท�ำยังไง แต่การที่เพื่อนของเขาแยกตัวออกไปแบบนี ้ มัน
อันตรายยิง่ กว่าอยูก่ บั เสือตัวเป็ นๆ เสียอีก
“รถพีจ่ อดอยูต่ รงนัน”
้ เรี ยวนิ ้วทีป่ ระดับแหวนรูปไม้ กางเขนชี ้ไปยังรถ
สองประตูทจี่ อดเรียงอยู่
แหวะ ขี ้อวด!
“ใครบอกว่าจะไปกับคุณคะ”
ลับหลังเพื่อนของเขา ฉันก็เปลี่ยนสรรพนามให้ กบั คนตัวสูงทันที พี่
หยางเงียบไปอึดใจหนึง่ ก่อนจะขยับเข้ ามาใกล้ ฉนั หนึง่ ก้ าว เป็ นก้ าวที่ท�ำให้
ลมหายใจของฉันติดขัดอย่างบอกไม่ถกู
“พูดจาห่างเหินจัง พีเ่ สียใจนะ”
ฉันก�ำหมัดแน่น ตาจ้ องไปที่เขาเขม็ง ได้ แต่กกั เก็บอารมณ์ไม่พอใจ
เอาไว้ จนมันแทบจะระเบิดออกมาอยูแ่ ล้ ว
ยังจะมีหน้ ามายิ ้มอีก! รอยยิ ้มที่อยู่บนความทุกข์ของฉันมาตลอด
สองปี เต็ม ฉันจะจัดการยังไงกับผู้ชายคนนี ้ดี
“เสียใจเป็ นด้ วยเหรอคะ” ค�ำถามของฉันคงไปสะกิดอะไรบางอย่าง
พีห่ ยางเข้ า สีหน้ าของเขาถึงเปลีย่ นไป แต่สกั พักก็กลับมายิ ้มเหมือนเดิม
“เก็ตดูโตขึ ้นนะ”

34

Meawparadise

ไม่เพียงค�ำพูดที่ดไู ม่น่าไว้ ใจ สายตาของเขาก็หยาบโลนจนฉันรู้ สกึ
ร้ อนๆ หนาวๆ เลยล่ะ ดวงตาสีด�ำขลับกวาดมองฉันทัว่ ร่ าง ตังแต่
้ เท้ าจด
ศีรษะ ก่อนมันจะมาหยุดลงที.่ ..หน้ าอกของฉัน
ไอ้ คำ� ว่า ‘โต’ ของเขานี่ หมายถึงไอ้ นี่หรือเปล่า
น่าเกลียดอ่ะ
“ใช่ เก็ตโตแล้ ว ไม่โง่เหมือนเมื่อก่อนด้ วย” ฉันกระแทกเสียงตอบ
พลางกอดอก และมองค้ อนคนร้ ายกาจไปหนึง่ ที
“แต่นสิ ยั ชอบท�ำแก้ มป่ องก็ยงั เหมือนเดิม”
เพราะไม่คดิ ว่าเขาจะกล้ าท�ำอะไรอุกอาจแบบนี ้ ฉันถึงไม่ทนั ระวังตัว
ปล่อยให้ ผ้ ชู ายตรงหน้ ายืน่ มือมาบีบแก้ มฉันจนได้
“เก็ตเจ็บ!” สาบานว่าฉันพยายามปั ดมือของพีห่ ยางออกแต่ไม่ยกั กะ
กระดิกเลย นิ ้วแข็งๆ ของเขาดึงและยืดแก้ มของฉันออกจนมันรู้สกึ เจ็บแปลบ
ไปทังพวงแก้
้
ม “พีห่ ยาง!!!”
“ยอมเรียกพีแ่ ล้ วเหรอ”
หวาย~ หลุดเรียกเหมือนเมือ่ ก่อนไปจนได้
หน้ าฉันขึ ้นสี ไม่ใช่เพราะเขินอายหรอกนะ แต่เพราะโกรธจัดต่างหาก
โกรธอีกนิดอาจมีเผลอต่อยแน่อะ่
“โว๊ ะ ไม่คยุ ด้ วยและ”
เมื่อสะบัดมือของพี่หยางออกไปได้ ฉนั ก็ยืนน้ วยแก้ มตัวเอง เล่นยืด
ซะแก้ มเกือบช� ้ำเลย
จากนันฉั
้ นก็หมุนตัวกลับหลังหันกะว่าจะเดินหนีไปอีกทาง ไปตาม
ทางเดินไม่ได้ กเ็ ดินริมถนนเอาก็ได้
“ไม่เอากระเป๋ าแล้ วเหรอ” เสียงยัว่ เย้ าดังตามหลังมา สลับกับเสียง
ฝี เท้ าทีใ่ กล้ เข้ ามาเรื่อยๆ
ฉันหันไปและจ้ องเขาด้ วยดวงตาวาวโรจน์อีกครัง้ ก่อนจะพูดว่า “ก็
เอาคืนมาสิ”
แต่ร้ ูมยว่
ั ้ าเขาท�ำยังไง...ก็ยนื ยิ ้มกวนตีนมันอยูอ่ ย่างนันแหละ
้
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“อยากได้ เหรอ”
“...” ฉันขมวดคิ ้วใส่ผ้ ชู ายน่าหมัน่ ไส้ ตรงหน้ าโดยไม่ตอบโต้ ใดๆ
จะว่าเกลียดก็เกลียด จะว่าโกรธมันก็โกรธ แต่ไม่ร้ ูท�ำไมถึงได้ ใจเต้ น
เมือ่ ได้ เห็นหน้ าอีกครัง้ หรือเพราะว่าเขาหล่อขึ ้น?
ไม่เอาน่าเก็ต...เธอจะตลกเกินไปแล้ ว หล่อมันกินไม่ได้ หรอกนะ
“ให้ พี่ไปส่งแล้ วพี่จะคืนให้ ” พี่หยางยกยิ ้มมุมปาก รอยยิ ้มแบบโคตร
ร้ าย
จะไปส่งงันเหรอ?
้
ได้ !
“โห เกรงใจจังเลยค่ะ”
ทว่าฉันกลับเลือกท�ำสิง่ ตรงกันข้ ามด้ วยการเล่นกับไฟ
เมือ่ ก่อนฉันอาจจะเป็ นเด็กโง่เง่า หัวอ่อน ว่าง่าย จนเพือ่ นๆ ชอบหา
ว่าฉันเป็ นคนปั ญญาอ่อน หลอกอะไรก็เชื่อไปซะหมด เดีย๋ วก็หวั เราะ เดีย๋ วก็
ร้ องไห้ เดีย๋ วก็อารมณ์ดผี ดิ ปกติ
แต่ตอนนี ฉ้ ันไม่เหมื อนยัยเก็ ตคนเดิมอี กแล้ ว...เพราะฉันจะต้ อง
สตรองขึ ้น!
ก็นา่ จะเป็ นอย่างนัน...มั
้ ง้
“สรุปจะไปส่งเก็ต ใช่ไม่ใช่?” ฉันเอียงหน้ าถามอีกฝ่ าย
เหมือนการเปลีย่ นใจกะทันหันของฉันจะท�ำให้ พหี่ ยางงงเล็กน้ อย
“ครับ” ทันทีทเี่ ขาตอบ ฉันก็บนึ ปากใส่เขาทีหนึง่
จากนันฉั
้ นก็เดินน�ำหน้ าพี่หยางไป ก่อนจะชะงักแล้ วหันหน้ าไปมอง
เขาอีกรอบ
“รถคันไหนของพี่ล่ะ” ฉันกวาดตามองบรรดารถที่จอดเรี ยงรายอยู่
ตามข้ างทางของคณะอืน่ ทีต่ ดิ กับคณะวิศวฯ ของเราซึง่ มีแต่ผ้ ชู ายทีช่ อบอวด
รวยด้ วยการขับรถหรูมาแอ๊ วสาว
“เด็กโง่”
ไม่ร้ ูวา่ ขี ้หูฉนั มันเยอะหรื อว่าพี่หยางพูดเบากันแน่ แต่มนั่ ใจว่าได้ ยิน
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เสียงจากริมฝี ปากเขา พีห่ ยางเดินเข้ ามาหาแล้ วใช้ มอื โอบไหล่ฉนั ดันให้ เดิน
ไปยังรถทีจ่ อดอยู่
“ไม่ต้องมาจับเก็ต เก็ตเดินเองเป็ น” ฉันเบีย่ งตัวเองออกจากการเกาะ
กุม เรียกง่ายๆ ก็มดุ หนีนนั่ แหละ
พอหันไปมองร่ างสูงก็เห็นเขาท�ำท่าโอบไหล่ไว้ กลางอากาศบวกกับ
หน้ าเอ๋อๆ ของเขา
คิดจะแต๊ ะอัง๋ เหรอ ไม่มเี ป็ นครัง้ ทีส่ องหรอกนะ!
ตื ้ด!
“โห นี่รถพีจ่ ริงดิ” ฉันตาวาวตอนทีพ่ หี่ ยางปลดล็อกรถสองประตูยหี่ ้ อ
เบนซ์ C43 (Mercedes-AMG C43) นึกครึม้ อะไรแผลงๆ ในใจก็เผยรอยยิ ้ม
ปึ ก
“เฮ้ ย!”
เสียงอุทานของพี่หยางดังขึ ้นในจังหวะที่ฉนั ใช้ เท้ าเตะลงไปที่ตวั รถ
ของเขาเพือ่ เช็กความแข็งแรง
อ๋อ แน่นอนว่าฉันตังใจ
้
ก่อนจะหันไปยิ ้มให้ เขาด้ วยท่าทางเสแสร้ งแบบสุดๆ
“แข็งดีเนอะ คงแพงน่าดู” เขาคงไม่โง่ที่ดไู ม่ออกว่าฉันก�ำลังเอาคืน
เพราะสักพักเขาก็ก้าวฉับๆ เข้ ามาหาด้ วยท่าทางคุกคาม
ฉันเผลอถอยหลังเพราะตกใจจนแผ่นหลังแนบชิดไปกับตัวรถโดยมี
แขนทังสองข้
้
างของพีห่ ยางคร่อมทับอยูแ่ ละกักฉันไว้ ตรงกลาง
“อย่างอืน่ ก็แข็งเหมือนกัน น้ องเก็ตอยากลองมัยคะ?”
้
ปกติเขาไม่ใช่คนที่ชอบพูดจาแบบนี ้ ตังแต่
้ ร้ ูจกั กันมาถือว่าเป็ นครัง้
แรกทีค่ ำ� พูดของเขาท�ำให้ ฉนั ตกใจ เขาไม่เหมือนพีห่ ยางทีฉ่ นั รู้จกั
ผู้ชายที่สภุ าพบุรุษ น่ารัก อบอุ่นและขี ้เล่น ตอนนี ้ได้ กลายเป็ น ‘พี่
หยางจอมเจ้ าเล่ห์’ แล้ ว คิดในทางทีด่ ไี ม่ได้ เลยนอกจากด้ านลบ
พีห่ ยางยกยิ ้มมุมปาก คงคิดว่าตัวเองมีชยั เหนือกว่าฉัน แต่พเี่ ขาไม่ร้ ู
อยูอ่ ย่าง...ว่าฉันก็ร้ายเป็ น
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“เคยลองแล้ วค่ะ เจอแซ่บกว่าพีห่ ยางอีก” พูดเสร็จก็จดุ ยิ ้มใส่เขาบ้ าง
เหมือนพี่หยางจะชะงักไป รอยยิ ้มก่อนหน้ านี ้ค่อยๆ จางลงจนกลาย
เป็ นแค่นหัวเราะแทน เขาพรู ลมหายใจแล้ วตัดสินใจถอยหลัง กระชับมือที่
ถือกระเป๋ าฉันไว้ แน่นเหมือนกลัวว่าฉันจะขโมยกระเป๋ าตัวเองไป
นัน่ กระเป๋ าของฉันแท้ ๆ
มือหนาเอื ้อมเปิ ดประตูรถให้ หลุบตาลงต�่ำเป็ นการบอกกลายๆ ว่า
ให้ ฉนั เข้ าไปนัง่
“ขอบคุณค่ะ”
ไม่ร้ ูวา่ พี่หยางหัวเสียเรื่ องอะไร ซึง่ มันก็ดีแล้ วที่ฉนั สามารถท�ำให้ เขา
หงุดหงิดได้ ผู้ชายหล่อๆ กับคิ ้วทีข่ มวดก็นา่ จะดูเข้ ากันดีไม่ใช่เหรอ
ก็แมนงี ้ชอบบอกว่าผู้ชายทีท่ ำ� หน้ าดุจะดูคมเข้ ม...ก็นา่ จะจริงมัง้
ว่าแล้ วก็หนั ไปมองพี่หยางที่เข้ ามานัง่ ประจ�ำที่นงั่ คนขับ สุดท้ ายเขา
ก็ยงั ไม่ยอมคืนกระเป๋ ามาให้ สกั ที
เขาขมวดคิ ้วอยู่ รอยยิ ้มทีเ่ คยมีหายไป ใบหน้ าใจดีแทบไม่เหลือแต่ก็
หล่อโคตรพ่อโคตรแม่อยูด่ ี ก็ไม่อยากจะชมหรอกนะ แค่พดู เรื่องจริง
นี่หรื อเปล่าคือใบหน้ าคมเข้ มตามทีแ่ มนบอก
เหมือนเจ้ าตัวจะรู้วา่ มีคนจ้ องอยูจ่ งึ เหลือบมองฉัน ฉันสะดุ้งแต่ไม่คดิ
จะหลบตา
ต้ องไม่ทำ� ท่าตกใจกลัวให้ ศตั รูร้ ู...โบราณท่านว่าไว้ จ้ องตาเข้ าไว้ เก็ต
“มาท�ำตาเหลือกใส่พอี่ กี ”
ฉันจ้ องแบบน่ากลัว ไหงเขาบอกว่าท�ำตาเหลือกกันเล่า
“ท�ำไมเดีย๋ วนี ้ไม่นา่ รักเลย”
พอประโยคนันถู
้ กเอ่ยออกมาจากเรี ยวปากสีชมพูของพี่หยาง ฉันก็
เม้ มปากเข้ าหากันแล้ วสะบัดหน้ าหนีไปทางอื่น เหมือนเขาจะพูดกับตัวเอง
มากกว่า และเป็ นจังหวะเดียวกับทีเ่ ขาสตาร์ ทเครื่องยนต์เสียงดังกระหึม่
บรืน
เขาจงใจเร่งเครื่ องยนต์ให้ เกิดเสียงดัง

38

Meawparadise

“ไหนเมื่อก่อนพี่หยางบอกว่าเก็ตน่ารัก ‘เราน่ะน่ารักมากเลยรู้เปล่า
ครับ’ ไม่ใช่เหรอคะ” ฉันเลียนแบบเสียงของเขาในสมัยก่อน แต่ดดั ให้ ฟังดู
งี่เง่ามากกว่านันสิ
้ บเท่า
ยิง่ นึกถึงเรื่องทีผ่ า่ นมา ฉันก็จกิ เล็บลงกับขาตัวเองแรงขึ ้น
บรืนนน~
หลายคนเริ่มมองมาที่เรา ฉันนัง่ เกร็งเมื่อพี่หยางเหยียบคันเร่ง จงใจ
เบิ ้ลเสียงรถให้ ดงั ขึ ้นก่อนจะหันไปมองเสี ้ยวหน้ าด้ านข้ างเพื่อดูวา่ เขาจะท�ำ
อะไรกันแน่
“ยอกย้ อน” เขาข่มเสียงให้ ตำ�่ ลงแต่กพ็ อให้ ได้ ยนิ อยู่
ควันที่เกิดจากล้ อบดกับถนนเริ่ มคลุ้ง ฉันหันรี หนั ขวางมองรอบด้ าน
เพราะสิง่ ทีพ่ หี่ ยางท�ำก�ำลังท�ำให้ คนอืน่ เดือดร้ อน
เอาล่ะ ขอลงดีกว่า
คิดได้ ดงั นัน้ ฉันก็เอื ้อมมือท�ำท่าจะเปิ ดประตู ทว่าพีห่ ยางเร็วกว่า กด
ล็อกรถพร้ อมกับควงพวงมาลัยเพือ่ ถอยหลัง
มือแกร่ งยึดเบาะที่ฉนั นัง่ อยู่ ส่วนอีกข้ างหมุนพวงมาลัยด้ วยความ
รวดเร็ว ใบหน้ าหล่อเหลาหันไปมองกระจกด้ านหลัง
โอเค! ยอมรับว่าท่วงท่านี ้มันเท่มาก ถ้ าเป็ นผู้หญิงคนอืน่ คงจะใจเต้ น
และกรี ดร้ องไปแล้ ว แต่มนั ไม่ใช่กบั ฉันไง
พีห่ ยางป่ าเถื่อนอ่ะ!
รถเหวี่ยงส่งผลให้ ไหล่ฉันเบียดเข้ ากับเบาะเพราะต้ องเกร็ ง ความ
เจ็บแปลบก่อนหน้ านี ้ปะทุขึ ้นมา ฉันเบ้ หน้ า หันไปมองค้ อนขวับใส่คนขับ
“เก็ตจะลง...” เสียงของฉันสัน่
คิดว่าเขาก�ำลังลงโทษทีฉ่ นั ตังใจเตะรถของเขาแน่
้
“พีบ่ อกจะไปส่ง” พีห่ ยางตอบห้ วนๆ และเริ่มเลี ้ยวออกจากลานจอด
ความเร็ วระดับนี ้ท�ำให้ คนที่เดินอยู่ข้างทางพากันกระโดดหนี ไม่แคล้ วโดน
ด่าไล่หลังแน่นอน
“ให้ เก็ตลง!!!” ฉันพยายามคุมเสียงให้ นิ่งสงบทังที
้ ่ใจเต้ นตุบๆ ไป
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หมดแล้ ว
หวาดเสียวน่ะสิถามได้ !
เอีย๊ ด
ในที่สดุ รถก็จอดสนิท แต่มนั ไม่ใช่อย่างที่ฉนั คิด เพราะพี่หยางไม่ได้
จอดให้ ฉนั ลง เขาเพียงเอี ้ยวตัวมาใกล้ ก่อนจะดึงสายรัดเข็มขัดคาดผ่านล�ำ
ตัวฉัน...
และกักขังฉันไว้ ในรถได้ อย่างง่ายดาย
ฉันเกร็ งแข็งเพราะรู้ สึกว่าใบหน้ าของพี่หยางเข้ ามาใกล้ จนเกินไป
ใกล้ ชนิดทีล่ มหายใจเป่ ารดแก้ ม กระทัง่ เขาผละออกฉันถึงหายใจคล่อง
เผลอกลันหายใจเฉยเลย
้
“อย่าดื ้อสิครับ” จากนันเขาก็
้
ใช้ มือข้ างที่เพิ่งคาดเข็มขัดนิรภัยมาขยี ้
หัวฉันอย่างเอ็นดู
หลอกลวง...
เหมือนทีเ่ ขาหลอกฉันในวันนัน้
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EPISODE 03

‘อิ เก็ตมึงแพ้แล้ว เห็นผูช้ ายคนนัน้ ป่ ะ มึงเดิ นเข้าไปหาเขาแล้วบอก
ว่า ‘หนูชอบพี’่ และขอเบอร์ มาให้กู เสร็ จละ แค่นีง้ า่ ยๆ ไป’
‘โห่แมน ของ่ายกว่านีไ้ ม่ได้เหรอ’
‘นีง่ า่ ยแล้ว ไปปปป’
‘เอ่อ พีค่ ะ นะ นะ นะ หนูชอ...ชอ ชอ ชอบพี ่ ขอเบอร์ หน่อยได้มยั้ คะ
(ขอโทษนะ คือพอดีเราเล่นเกมกับเพือ่ นแล้วแพ้ ก็เลย...)’
‘ได้สิ แต่มีขอ้ แลกเปลีย่ นนะครับ’
จุดเริ่มต้ นของฉันกับพีห่ ยางค่อนข้ างห่างไกลจากค�ำว่าปกติไปนิด ที่
จริ งมันก็ไม่นิดหรอก ค่อนข้ างมากส�ำหรับเด็กมอปลายที่อยูเ่ พียงชันปี
้ ที่ห้า
อย่างพวกเรามาก
เพราะฉันเจอเขาที่ผบั ซึง่ พ่อของแมนเป็ นหุ้นส่วนอยูท่ ี่นนั่ วันนันเป็
้ น
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วันเกิดของเกล็นเพื่อนผู้ชายในห้ อง แต่เราที่อยู่มอห้ าก็ใช้ เส้ นสายเพื่อจะ
เข้ าไปในนันจนได้
้
ไม่อย่างนันไม่
้ มที างทีจ่ ะเข้ าไปร้ านแบบนี ้ได้ หรอก
ในวันเกิดของเกล็น เพื่อนก็นกึ ครึม้ อยากเล่นเกมขึ ้นมา แล้ วฉันดัน
แพ้ แพ้ อย่างน่าอับอายมากด้ วย กฎก็งา่ ยๆ คนแพ้ ต้องท�ำตามค�ำสัง่ ผู้ชนะ
และคนทีช่ นะก็คอื ...แมน
นัน่ เป็ นเพียงจุดเริ่มต้ นทีท่ ำ� ให้ ฉนั รู้จกั ผู้ชายคนนัน้ ผู้ชายทีฮ่ อตระเบิด
ระเบ้ ออย่างพีห่ ยาง
แต่มนั ไม่ใช่อย่างทีค่ ดิ
หมายถึง...ไม่ดอี ย่างทีค่ ดิ ไว้ นะ่ สิ
“เลี ้ยวซ้ ายแล้ วก็ขวา” ฉันบอกเสียงเบาเมื่อรถเคลื่อนผ่านมาได้ สกั
พักจนใกล้ จะถึงคอนโดฯ
แน่นอนว่าไม่ใช่คอนโดฯ ของฉัน ขืนบอกทีอ่ ยูจ่ ริงๆ ไปก็ถือว่าโง่มาก
รถเลี ้ยวไปตามที่ฉนั บอก ในรถค่อนข้ างเงียบมาก เราไม่ได้ คยุ อะไร
กันเลย ซึง่ ฉันก็ไม่ได้ อยากรู้นกั หรอกว่าคนที่นงั่ อยูห่ ลังพวงมาลัยเกิดเมายา
อะไร อารมณ์ถงึ ได้ แปรปรวนนัก
เดีย๋ วดีเดีย๋ วร้ าย หรือต้ องเอาข้ าวสารเสกใส่ถงึ จะหาย
“จอดตรงเซเว่น ตรงนันอ่
้ ะ” ฉันชี ้ไปทีเ่ ซเว่น
ใต้ คอนโดฯ ที่ว่านัน่ จะมีเซเว่นเปิ ดอยู่ เดินลึกเข้ าไปอีกหน่อยก็จะ
เป็ นทางเดินลัดเข้ าไปในตลาด แอบทะลุไปด้ านหลังแล้ วโผล่ทตี่ ลาดเอาก็ได้
อย่างน้ อยก็ไม่เสียค่าวินมอเตอร์ ไซค์หรื อเสียเวลาเดินไกล เพราะ
เดินไปอีกหน่อยก็ถงึ หอพักฉันแล้ ว
ทันทีทรี่ ถจอดเทียบฉันก็ไม่เสียเวลานัง่ บื ้อ จัดการปลดสายเบลท์ แต่
คงจะรีบมากไปหน่อยสายมันเลยติด
“ใจเย็นสิคะ”
มือแกร่งแตะบนหลังมือฉัน ราวกับมีประกายไฟแล่นเปรี๊ยะในตอนที่
ผิวหนังแตะโดนกัน
ฉันช้ อนตาขึ ้นมองพี่หยางก็เห็นว่าเขาก�ำลังหลุบตามองอยู่ ใบหน้ า
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เราห่างกันไม่กี่ชว่ งฝ่ ามือ ก็ได้ แค่นี ้แหละ
ฉันปลดสายเบลท์สำ� เร็จในทีส่ ดุ ก่อนจะรีบเปิ ดประตูลงไปจากรถหรู
ด้ วยความที่ทางเข้ าออกบริ เวณนี ้เป็ นซอยแคบๆ และเป็ นทางที่ใช้
ลัดไปยังตลาดนัดของเด็กมหา’ลัย การทีม่ รี ถหรูสองประตูมาจอดเทียบแบบ
นี ้เลยเป็ นจุดสนใจไม่น้อย
ทุกคนต่างหันมามองฉัน สายตาผู้หญิงพวกนันสื
้ อ่ ออกมาประมาณ
ว่า...อิจฉา
คงไม่คดิ ว่าผู้ชายคนนี ้เป็ นแฟนฉันหรอกนะ
ตาถัว่ นะเนี่ย บุย๋ ๆ
“...”
ฉันใช้ เวลาเพียงเสี ้ยววินาทีเพื่อหันไปสบตากับผู้มีพระคุณที่อตุ ส่าห์
ขับรถมาส่ง คิดอยูว่ า่ จะบอกลาหรื อโบกมือให้ ดี แต่ก็ตดั สินใจไม่พดู อะไรดี
กว่า เขาไม่ควรได้ รับมัน
ยังดีหน่อยทีเ่ ขายอมคืนกระเป๋ า
ฉันหมุนตัวเดินไปทางทีใ่ ช้ เป็ นทางลัดพาไปยังตลาดนัด ก่อนจะรู้สกึ
ได้ ว่ามีคนเดินตามหลังมา พอหยุดฝี เท้ า หันกลับไปมองด้ านหลังก็เห็นพี่
หยางก�ำลังหยุดเดินพอดี สงสัยไว้ กอ่ นว่าเขาก�ำลังเดินตามมา
“กลับไปดิ” โทนเสียงของฉันไม่เชิงแข็งกระด้ าง แต่แสดงออกว่าก�ำลัง
ไล่
ถ้ าท�ำได้ จะออกเสียงว่า ‘ชิว่ ๆ’ ด้ วยซ� ้ำ แต่นกี่ ถ็ อื ว่าเคารพมากพอแล้ ว
เพราะฉันใจดี ไม่ได้ ใจหมาเหมือนเขา!
“พี่เป็ นห่วงเรา” เขาพูดออกมาดื ้อๆ ว่าเป็ นห่วง สายตาเลื่อนมองที่
ไหล่ของฉัน
อ้ อ พี่หยางคงหมายถึงไหล่ของฉันที่ถกู กระแทกก่อนหน้ านี ้...ก็ไม่ได้
หวังอะไรอยูแ่ ล้ วล่ะ
เจ็บแค่นี ้น่ะ มันเทียบกับสิง่ ทีเ่ ขาท�ำไว้ เมือ่ ก่อนไม่ได้ สกั นิด
“ท�ำไมต้ องห่วงเก็ต”
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มันไม่ใช่ค�ำถามที่ฉนั ใส่ใจนัก เพราะถ้ าเขาอยากตอบ คงมีค�ำตอบ
มาให้ ฉนั ตังแต่
้ วนั นันแล้
้ ว
“...”
เมือ่ เขาไม่พดู อะไร ฉันจึงแค่นหัวเราะก่อนจะหันหลังกลับ
ริมฝี ปากฉันเม้ มแน่น มือเริ่มชื ้นไปด้ วยเหงื่อ ใจเต้ นรัวประหนึง่ กลอง
จนรู้สกึ เหนื่อยไปหมด
ไม่...ฉันไม่ได้ ต้องการค�ำตอบอะไรทังนั
้ น้ ในใจคิดแบบนัน้ แต่สดุ ท้ าย
ก็ก้าวขาไม่ออก
ดราม่าอะไรเบอร์ นี ้
“เย็นชากับพี่จงั ” ร่างสูงขยับเข้ ามาอีก เหมือนจะมายืนซ้ อนอยูด่ ้ าน
หลังยังไงยังงัน้ มันยิ่งชัดเจนก็ตอนที่มือของพี่หยางแตะลงบนเส้ นผมฉัน
อย่างทีเ่ ขาชอบท�ำ
พลัก่ !
“อย่ามาแตะเก็ต!!!” ฉันหันไปผลักพี่หยางด้ วยความแรงในระดับ
หนึง่ ต่อด้ วยฟาดกระเป๋ าในมือไปทางเขา “คนอย่างพีเ่ คยห่วงเก็ตด้ วยเหรอ
เคยด้ วยเหรอ!!!”
หลุดสติแตกใส่จนได้
ฉันหอบแฮ่ก หลุบตาลงต�่ำ ไม่กล้ าเงยหน้ ามองใครทังนั
้ น้ นัน่ เป็ น
เพราะฉันอาย...อายทีล่ มื ตัว
“เอาไว้ เก็ตใจเย็นแล้ วเราค่อยมาคุยกันนะครับ” มือหนาขยี ้ผมฉัน
ด้ วยความเอ็นดู ฉันเงยหน้ ามองร่างสูงตรงหน้ าอีกครัง้ ถึงได้ เห็นว่าที่หางคิ ้ว
ของพีห่ ยางมีเลือดออก
กระเป๋ า...คงจะฟาดไปโดน
ฉันเม้ มปากอย่างกับเด็กที่ท�ำผิดแต่ไม่กล้ ายอมรับหรื อแม้ จะพูดค�ำ
ว่าขอโทษ แต่เขาก็ยงั เหมือนเดิม
ท�ำเป็ นยิ ้มเหมือนเดิม
ท�ำเหมือนกับว่าแคร์
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ท�ำเหมือนกับว่าเอ็นดู
ท�ำเหมือนกับว่าเป็ นคนส�ำคัญ
ท�ำไมต้ องมาใจดีทงที
ั ้ เ่ คยใจร้ ายกับเก็ต!
เทีย่ งวันต่อมา
“ไก่ย่างถูกเผา ไก่ย่างถูกเผา มันจะถูกไม้ เสียบ มันจะถูกไม้ เสียบ
เสียบตูดซ้ าย เอ้ ว...เอ้ ว”
“เฮ้ ย เราต้ องท�ำไรแบบนี ้จริงดิ” ฉันพูดหลังจากยืนมองเพือ่ นร่วมเซค
ก�ำลังเต้ นไก่ยา่ งจนเอวแทบหลุด
เรื่ องมีอยูว่ า่ พวกเราอยูใ่ นช่วงประชุมเชียร์ รุ่นพี่สงั่ ให้ เราล่าลายเซ็น
ของรุ่นพีท่ กุ ชันปี
้ เพือ่ ท�ำความรู้จกั มันเป็ นธรรมเนียมทีป่ ฏิบตั กิ นั มารุ่นต่อรุ่น
แล้ ว
เมื่อกางสมุดขอลายเซ็น ก็ร้ ูสกึ ห่อเหี่ยวหัวใจ ฉันเพิ่งมีลายเซ็นของ
รุ่นพีแ่ ค่สองชื่อเท่านัน!
้
ช่างน้ อยนิดเท่าเงินในกระเป๋ าอะไรอย่างนี ้
และที่ได้ มานี่ก็เพราะรุ่ นพี่เดินมาให้ เองโดยที่ฉันไม่ได้ เอ่ยปากขอ
ด้ วยนะ แถมยังเป็ นลายเซ็นผู้ชายอีกต่างหาก
“ก็คงมัง้ น่าสนุกดีออก เนอะ” ปลาด้ าตอบ
“ช่าย น่าสนุกดีออก อิๆ” แมนสมทบเสียงดีด๊ ๊ า
สายตาแวววาวแบบนันไม่
้ ต้องบอกก็ร้ ูวา่ ดีใจที่จะได้ ลา่ ลายเซ็นรุ่นพี่
ผู้ชายแค่ไหน เพราะอย่างทีเ่ ห็น เราเรียนคณะวิศวฯ ทีม่ ปี ระชากรผู้ชายกว่า
90% อีก 5% เป็ นชายไม่แท้ และ 5% สุดท้ ายคือผู้หญิงอย่างเราๆ
“อาทิตย์เดียวจะไปขอหมดได้ ไงตังพั
้ นคน” ฉันบ่นอุบก่อนจะถอน
หายใจ
แค่เพื่อนในเซคเดียวกันยังใช้ เวลาตังหลายวั
้
น แถมพวกเราก็มีเวลา
แค่ช่วงเช้ า พักเที่ยงและหลังเลิกเรี ยน อย่าลืมว่าหลังเลิกเรี ยนเรามีนัด
ประชุมเชียร์ กนั อีก
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เท่านี ้ก็เสียเวลาไปแล้ ว จะเอาเวลาไหนมาล่าลายเซ็นได้
ฉันขมวดคิ ้ว ก้ มมองสมุดทีอ่ ยูใ่ นมือตัวเอง
แชะ
แต่แล้ วเสียง ‘แชะ’ ก็ดงึ ความสนใจฉันให้ เงยขึ ้นไปมองจึงเห็นว่าแมน
ก�ำลังแอบถ่ายรูปฉันอยู่
“ท�ำไร”
“พีฝ่ นขอให้ ถา่ ยรูปมึงอ่ะ ตอนมึงท�ำหน้ ายูเ่ มือ่ กี ้โคตรตลก ฮ่าๆๆ”
พี่ฝนคือรุ่ นพี่ปีสอง จ�ำรุ่ นพี่ผ้ หู ญิงที่มาขอให้ ฉนั ประกวดดาวได้ มยั ้
นัน่ แหละพีฝ่ น
“ถ่ายไปท�ำไม”
“เอ้ า ก็เรื่องประกวดดาวไง”
“บอกพวกแกแล้ วไงว่าไม่อยากเป็ น” ฉันเพิม่ ระดับเสียงขึ ้นนิดหน่อย
ก่อนจะเดินตึงตังไปยังม้ านัง่ หลังคณะโดยมีเสียงกิจกรรมล่าลายเซ็นดังอยู่
เนืองๆ
“โห่อิเก็ต เอาหน่อยน่า กูอยากมีเพื่อนเป็ นดาวมหา’ลัย” แมนเกลี ้ย
กล่อม แต่เหมือนบังคับขูเ่ ข็ญกันมากกว่า
เรื่องนี ้เก็ตขอบายนะแมน
“แกก็เอาไอ้ ด้าไปประกวดดิ” ทันทีที่พดู จบ แมนก็หนั ไปมองปลาด้ า
แล้ วบึนปากใส่
“เอาอิปลาไปประกวดกลัวจะได้ ต�ำแหน่งนางสาวฝอยขัดหม้ อมา
มากกว่าอ่ะดิ ขายขี ้หน้ าเขาด้ วย”
“เอ้ าแมน นี่เพือ่ นไง จ�ำไม่ได้ เหรอ”
ฉันส่ายหน้ าให้ กบั การถกเถียงเหมือนเด็กๆ ของเพื่อนทังสอง
้
และ
ตัดสินใจลุกขึ ้นเพือ่ จะเดินไปหาอะไรกินทีซ่ ้ มุ ขายของ
“หิวอ่ะ ไปหาไรกินก่อนนะ จะไปด้ วยกันป่ ะ”
“ไปซื ้อก่อนเลยก็ได้ เดีย๋ วกูเฝ้าโต๊ ะให้ ” ปลาด้ าเสนอ
“งันกู
้ ไปกับอิเก็ตเอง ป่ ะมึง” แมนลุกขึ ้นแล้ วดึงแขนฉันให้ เดินตามไป

46

Meawparadise

พอไปถึงซุ้มฉันก็พบว่าตรงนี ้แน่นไปด้ วยคน คงมาหาอะไรกินก่อนเรี ยนคาบ
บ่าย
สายตาฉันมองไปยังข้ าวกล่องทีว่ างอยู่ ไล่ดวู า่ วันนี ้มีอะไรน่ากินบ้ าง
หูก็ได้ ยินเสียงซุบซิบดังอยูใ่ กล้ ๆ มันจะไม่มีอะไรน่าสนใจเลยถ้ าหากว่าไม่มี
ชื่อฉันอยูใ่ นวงสนทนา
“นี่ไง ทีเ่ ขาว่ากันว่าเป็ นแฟนพีห่ ยางอ่ะ ชื่อเก็ตไรเนี่ยแหละ”
“ใช่คนนี ้เหรอวะ”
“เออ ก็คนเขาพูดกันว่าเห็นทะเลาะกันที่หน้ าคอนโดฯ หลังตลาดอ่ะ
กูวา่ ใช่”
“จริงเหรอวะ ไม่ใช่พพี่ ลอยใสเหรอ ท�ำไมเหมือนได้ ยนิ ว่าเป็ นพีพ่ ลอย
บริหารฯ เลย”
“...”
ฉันนิง่ ไป มือทีก่ �ำลังจะเลือกกล่องข้ าวชะงัก
“อิเก็ต กูได้ ยนิ คนนินทาเรื่ องมึง” แมนโน้ มหน้ ามากระซิบ แต่เพราะ
เสียงของแมนห้ าวและทุ้มมาก ถึงจะพูดเบาก็เหมือนพูดโทนเสียงปกติ เลย
กลายเป็ นว่าทุกคนได้ ยนิ กันหมด คนทีเ่ พิง่ นินทาฉันอยูห่ ยกๆ ก็รีบเดินหนีไป
เลย
“เอ้ า ยังเสือกไม่ทนั เลย มานินทาต่อดิ” แมนตะโกนบอกคนทีเ่ พิง่ เดิน
หนีไปให้ กลับมาอย่างหาเรื่ อง “โห่ อะไรว้ า ไม่ใจเลย”
“แมน กลับมานี่ ช่างเขา” ฉันจิกเสื ้อของแมนแล้ วลากออกมาจากซุ้ม
ของกิน แต่แมนดื ้อมาก รัน้ จะเดินไปหาคนขี ้นินทาท่าเดียว
“ช่างมันอะไร ก็เห็นอยู่ว่ามันนินทามึง กูจะไปถามมันหน่อยว่ามี
ปั ญหาอะไร”
แมนเป็ นคนยังไงฉันรู้จกั นิสยั ดี แมนเป็ นคนรักเพือ่ น หากใครหาเรื่อง
เพือ่ น นางก็พร้ อมจะไฟต์
แต่แมนคงลืมไปว่าฉันเป็ นพวกรักสงบ ไม่ชอบยุ่งเกี่ยวกับเรื่ องยุ่ง
ยาก และไม่ระรานใครก่อน
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และเรื่ องทีพ่ วกนันก�
้ ำลังพูดถึงคือเรื่ อง ‘ยุง่ ยาก’ ทีส่ ดุ ทีฉ่ นั ไม่อยากจะ
ข้ องแวะ โดยเฉพาะเรื่องทีเ่ กี่ยวกับผู้ชายคนนัน้
ไอ้ หยางบ้ าหาเรื่องมาให้ ฉนั อีกแล้ ว น่าตีจริงๆ
“อ่าว ท�ำไมกลับมาเร็ว แล้ วไหนอ่ะข้ าว” ปลาด้ าทักเมื่อเห็นพวกเรา
กลับมามือเปล่า
“ก็ยงั ไม่ทนั ได้ ซื ้อไรไง แม่งเจอเรื่องก่อน ฮึม่ มึงเล่ามาเลยอิเก็ต ไม่งนั ้
กูจะว้ าก” จะหนีตอนนี ้ก็คงไม่ทนั แมนจับฉันนัง่ ลงเรี ยบร้ อยพร้ อมสายตา
คาดคัน้
“มีอะไรกันวะ”
ปลาด้ าถามด้ วยความงุนงงแต่เหมือนไม่มีใครสนใจจะตอบค�ำถาม
เธอสักคน
“มึงคบกับพีห่ ยางเหรอ ตอบ!”
“หา / ห๊ ะ”
วลีแรกอ่ะฉัน วลีหลังอ่ะปลาด้ า เราสองคนอุทานพร้ อมกันแต่ต่าง
อารมณ์
“หูตงึ เหรอพวกมึง ตอบมาเลยอิเก็ต”
“บ้ าบอ ก็เพิ่งเจอพร้ อมพวกแกเมื่อวานเปล่า จะไปคบตอนไหนอ่ะ”
เสียงฉันอู้อี ้
แต่อนั นี ้พูดความจริงนะ พอเพือ่ นหรี่ตามองอย่างไม่เชือ่ ฉันก็เชิด่ หน้ า
มองเพือ่ นทังสอง
้
และส่งสายตาจริงใจไปให้ แมนกับปลาด้ าจึงผ่อนคลายลง
เล็กน้ อย
“เออเนอะ” แมนลูบคาง ท�ำอย่างกับตัวเองเป็ นเชอร์ ลอ็ กโฮมส์กำ� ลัง
ไขคดี
แมนกับปลาด้ ารู้ เท่าที่ฉนั เคยบอกนัน่ คือ...ฉันเลิกติดต่อกับพี่หยาง
นานแล้ ว
ก็ตงแต่
ั ้ วนั ทีเ่ ขาหายหัวไป หลังได้ ทกุ อย่างจากฉันจนพอใจแล้ ว
ทังความเชื
้
่อใจ และความบริสทุ ธิ์ของฉัน มันไม่เหลือแล้ ว
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“แล้ วที่ไอ้ พวกนันมั
้ นนินทาคือไร เมื่อวานหลังจากที่พวกกูให้ พี่เค้ า
ไปส่งมึง เค้ าท�ำไรมึง” แมนถามด้ วยน� ้ำเสียงตื่นเต้ น โดยดูได้ จากที่เธอยื่น
หน้ าเข้ ามาใกล้ เพือ่ คาดคันหาความจริ
้
ง
“เราไม่ใช่ผ้ ตู ้ องหานะ ไม่ต้องมาสอบปากค�ำดิ” ฉันยื่นมือไปผลัก
หน้ าผากของแมนออกไป
“เดีย๋ ว ขอกูทำ� ความเข้ าใจก่อน พวกมึงคุยอะไรกันเนี่ย” ปลาด้ าทีน่ งั่
งงมานานพูดแทรกขึ ้นมาในทีส่ ดุ
แมนจึงเล่าอย่างย่อให้ เพื่อนผู้ไม่ร้ ู อะไรบ้ างเลยฟั ง ราวกับอยาก
สงเคราะห์แก่ความเผือกของเพือ่ น
และก็ถึงตาฉันที่จะต้ องเล่าบ้ างเมื่อแมนพูดจบ ฉันเล่าไปเท่าที่จะ
บอกได้ ก็คอื พีห่ ยางพ่อคนดีของแมนไปส่งฉันทีค่ อนโดฯ หลอกๆ และเพราะ
รถของพีแ่ กหรูมากก็เลยเป็ นทีส่ นใจของคนแถวนัน้ คงมีเด็กทีค่ ณะเห็นถึงได้
เข้ าใจไปว่าฉันกับพีห่ ยางผู้เป็ นดัง่ ข้ อยกเว้ นของคณะวิศวฯ คบกันอยู่
บ้ าบอ!
“กรี๊ดดด อย่างกับในนิยาย” ปลาด้ าวี ้ดว้ ายเหมือนสาวแรกแย้ ม
“โฮร่ว พ่อเทพบุตร หล่อไม่พอ รวยอีกต่างหาก สงสัยจังว่านัน่ จะใหญ่
มัย”
้
“แมน!!!”
ฉันเอ็ดเสียงดังเมือ่ แมนพูดอะไรไม่เข้ าท่า
แต่ไม่ร้ ูทำ� ไมใบหน้ าของฉันถึงได้ เห่อร้ อนขึ ้นมาแทน
“แหม ท�ำหวง กูแทะนิดแทะหน่อยไม่ได้ ”
แมนเข้ าใจไปว่าฉันชอบผู้ชายคนนันตั
้ งแต่
้ เมื่อก่อนแล้ ว ในทีแรกทัง้
แมนและปลาด้ าคิดว่าฉันก�ำลังคบกับพีเ่ ขาด้ วยซ� ้ำ แต่มนั ไม่ใช่...
ฉันไม่กล้ าบอกเรื่ องนี ้ให้ เพื่อนฟั ง มันเป็ นตราบาปในใจฉัน เป็ นสิง่ ที่
ไม่มวี นั ลบหายไปจากใจมาตลอดสองปี
ฉันรู้สกึ ว่าตัวเองสกปรกมาก และรู้สกึ ว่าตัวเองโง่มากที่หลงเชื่อและ
ไว้ ใจผู้ชายคนนัน้
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และรู้สกึ เกลียดตัวเองทีฉ่ นั ไม่กล้ าทีจ่ ะปฏิเสธเขา
“อิเก็ต!!!”
“ห๊ ะ!”
“เหม่ออะไรของมึง พวกกูเรี ยกตังนานแล้
้
ว” ฉันท�ำหน้ าเหลอหลาใส่
เพือ่ นทังสอง
้
“เมือ่ กี ้พูดอะไรนะ ฟั งไม่ทนั อ่ะ” ฉันหัวเราะแหะๆ
“กูถามว่า มึงรู้มยว่
ั ้ าพี่หยางคบกับคนที่ชื่อพลอยใสอะไรนัน่ อ่ะ จริ ง
มัยวะ
้ โอ๊ ยกูอยากเผือก กูต้องการเผือกร้ อนๆ”
ฉันเกือบลืมไปแล้ วหากแมนไม่พดู มันขึ ้นมาอีก นอกจากฉันและพี่
หยาง ก็มชี ื่อบุคคลทีส่ ามในหัวข้ อสนทนานี ้ด้ วย
แฟนงันเหรอ?
้
ก็...ช่างมันสิ จะไปคบกับใครก็เรื่ องของเขาเล้ ย มันไม่เกี่ยวอะไรกับ
ฉันอยูแ่ ล้ ว คนแบบนันไม่
้ แปลกถ้ าจะมีแฟนเป็ นร้ อย มีเมียเป็ นพัน!
ไอ้ คนเจ้ าชู้ประตูดนิ !!!
“ไม่ร้ ู อยากรู้ พวกแกก็ ไ ปถามเองดิ ” ด้ ว ยความลื ม ตัว เลยเผลอ
กระชากเสียงใส่เพือ่ นเฉย
“เออ ไว้ กเู จอกูถามแน่”
แมนยืนกรานเหมือนกับคาใจในเรื่องนี ้มาก
ส่วนฉันท�ำเป็ นไม่สนใจ แต่ความจริงคือฉันก�ำลังคิด...จนกระทัง่ เสียง
ของบุคคลหนึง่ ดังขึ ้น
“น้ องเก็ต! มาอยูท่ นี่ ี่เอง พีต่ ามหาตังนานแน่
้
ะ”
เป็ นพีฝ่ นนัน่ เอง เธอวิง่ กระหืดกระหอบมาทางนี ้พลางปั ดผมไปด้ วย
“สวัสดีคะ่ พีฝ่ น” พวกเรายกมือไหว้ พเ่ี ขา พีฝ่ นรับไหว้ และหันมามอง
ฉัน
“เรื่องทีพ่ คี่ ยุ กับเราเมือ่ วานอ่ะ...”
มาอีหรอบนี ้แสดงว่ามาตื ้อฉันอีกแล้ วล่ะสิ ไม่เป็ น ไม่เอา ไม่สน ไม่
ชอบ อย่ามาอยูก่ บั กุ้ง!
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“เก็ตไม่สนใจอ่ะพี่ ให้ คนอื่นเป็ นเหอะ ยังมีคนที่อยากเป็ นเยอะแยะ
แน่เก็ตเชื่อ” ว่าพลางเบนสายตาไปยังปลาด้ ากับแมน
เพื่อนฉันก็...น่ารักใช่เล่นนะบอกเลย แต่พี่ฝนคงไม่เข้ าใจ ว่าความ
น่ารักมันก็แล้ วแต่มมุ มอง ฉันมองว่าสวยก็คอื สวย
แมนกับปลาด้ าสวย มันก็ต้องมีคนมองว่าสวยได้ !
“ถ้ าเก็ตไม่ชว่ ยพี่ พี่ตายแน่ะอ่ะ ฮือ ช่วยพี่หน่อยนะ” พี่ฝนพูดพร้ อม
กับยกมือไหว้
“เฮ้ ยอย่าไหว้ เก็ตดิพ”ี่ ฉันร้ องลัน่ เป็ นจังหวะเดียวกับทีเ่ สียงเอะอะใน
ตัวอาคารดังขึ ้น
เสียงนันอยู
้ ่ชนเดี
ั ้ ยวกับที่เรานัง่ เมื่อมองจากตรงนี ้จะเห็นชัดเจนดี
เพราะเราอยูห่ ลังคณะซึง่ เป็ นจุดทีเ่ อาไว้ ให้ เด็กท�ำกิจกรรมต่างๆ
เหมือนมีคนก�ำลังทะเลาะกันอยู่ แน่นอนว่าสายเผือกต่างท�ำงานเต็ม
ที่ แต่ละโต๊ ะนี่ลกุ กันพรึ่งพรั่บอย่างไม่ได้ นดั หมาย
แมนกับปลาด้ าทะลึง่ ลุกขึ ้นไปยืนบนโต๊ ะก่อนใครเพื่อนและพูดวน
แต่คำ� ว่า ‘อะไรกันวะๆๆ’ เผือกแค่ไหนถามใจดู
“เอ๊ ย พีห่ ยางนี่”
ก่ อ นที่ ประโยคของพี่ ฝ นจะท� ำให้ ฉันชะงัก เผลอลุกขึน้ มองตาม
เหมือนคนอืน่ ๆ ไปด้ วย
ตรงกลางอาคารทีม่ กี ระจกกัน้ ฉันเห็นผู้ชายกลุม่ ใหญ่ก�ำลังมุงกันอยู่
หนึ่งในนันคื
้ อพี่หยาง ก�ำลังถูกผู้ชายคนหนึ่งผลักจนติดกับผนัง ท่าทางไม่
พอใจเอามากๆ น่าจะโดนหาเรื่องอยู่
“พี่หยางจะถูกต่อยแล้ วว่ะ” แมนตะโกนขึ ้น ไม่ร้ ูตื่นเต้ นอะไร แต่เธอ
จิ ้มแขนฉันใหญ่เลย “เป็ นห่วงก็บอกมาเหอะอิเก็ต”
พอได้ ยินอย่างนัน้ ฉันก็เบือนหน้ าหนีไปทางอื่น ท�ำเป็ นว่าไม่สนใจ
แต่ไม่ทนั ไอ้ เพือ่ นบ้ าดันกระชากแขนฉันให้ เดินตามมันไปเรี ยบร้ อยแล้ ว
“อ่าวน้ องเก็ต!” เสียงพีฝ่ นดังไล่หลัง
แมนกับปลาด้ าลากฉันมาอยู่หลังวิศวฯ มุง คนหนาแน่นก็ยงั เบียด

MR.Yang

51

เสียดเข้ าไปเผือกใกล้ ๆ จนได้ ดูความพยายามของเพือ่ นฉันสิ
“เฮ้ ยแมนไม่เอา กลับไปนัง่ เหอะ” ฉันรัง้ แขนตัวเองกลับมา แต่แมน
กลับออกแรงบีบไว้ จนแขนฉันแดงไปหมด
“พีห่ ยางก�ำลังจะถูกต่อยนะเว้ ย มึงไม่หว่ งหน่อยเหรอ”
ก็ให้ โดนต่อยไป สมควรอยู่นะ หน้ าแหกได้ ยิ่งดี เผื่อจะรู้ สกึ ว่าหน้ า
บางกับเขาบ้ าง
คนแบบนัน้ ถู ก ต่ อ ยไม่ ใ ช่ เรื ่ อ งน่ าตกใจอ่ ะ อยากจะบอกแมนกับ
ปลาด้ าไปแบบนี ้จะตาย
“เมือ่ กี ้มึงพูดว่าไงนะไอ้ เหี ้ยหยาง”
“ไอ้ กายๆ มึงใจเย๊ นนน เดีย๋ วอาจารย์มาไอ้ สดั ”
“ก็แม่งกวนตีนกูกอ่ น หลายรอบและนะ”
ถึงจะท�ำเป็ นไม่สนใจ แต่ก็พอจับใจความได้ ว่าผู้ชายที่ชื่อกายไม่
พอใจอะไรบางอย่างในตัวพี่หยาง ในขณะที่อีกฝ่ ายไม่มีปฏิกิริยาใด นัน่ ยิ่ง
ท�ำให้ อกี ฝ่ ายโมโหมากขึ ้นกว่าเดิม
ส่วนวิศวฯ มุงทีเ่ หลือคงเป็ นพวกเพือ่ นๆ ของทังสองฝั
้
่ง นอกจากนัน้
คือพวก...ชอบกินเผือก
อ่าว ก็หมายถึงพวกเราด้ วยนี่หว่า
“แมน ด้ า ไปเหอะ” ฉันกระซิบบอกแมนและกระตุกมือปลาด้ าให้
ออกไป
ซึ่งผิดมากที่ท�ำแบบนัน้ เพราะมันเรี ยกความสนใจให้ ผ้ ชู ายคนนัน้
เหลือบตามามอง
ฉันยืนอยู่ฝั่งตรงข้ ามเขา อยู่ระหว่างไหล่เพื่อนเขาพอดิบพอดี และ
เพราะฉันสูงกว่ามาตรฐานหญิงไทยทัว่ ไปเราจึงสบตากัน ฉันสังเกตเห็นว่า
เขามีสหี น้ าเปลีย่ นไปเล็กน้ อยทีเ่ ห็นฉัน หัวคิ ้วเขาขมวดเข้ าหากัน และหันไป
สบถใส่เพือ่ นของเขาทีจ่ �ำได้ วา่ เจอกันเมือ่ วาน
“มึงด่ากูเหรอ”
สงสัยคนที่ชื่อกายจะเข้ าใจผิดคิดว่าพี่หยางด่าตัวเอง จึงพูดหาเรื่ อง
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พร้ อมกับผลักอีกฝ่ ายแทบจมไปกับอาคารเรียน
“อยากรับก็เอา”
แต่แทนที่พี่หยางจะปล่อยวาง กลับยัว่ ยุให้ ฝ่ายตรงข้ ามกระโจนเข้ า
ใส่
“ไอ้ สดั !”
ผัวะ!
กรี๊ ดดด
เสียงกรี๊ ดดังระงม ฉันตกใจจนต้ องเอามือปิ ดปาก ใบหน้ าหล่อเหลา
สะบัดไปอีกทางเพราะแรงต่อย วินาทีต่อจากนันคื
้ อเพื่อนของทังสองฝ่
้
าย
ต่างช่วยกันแยกทังคู
้ อ่ อกจากกัน กระทัง่ มีคนตะโกนว่าอาจารย์มา
“นี่มนั อะไร!!!” ราวกับเสียงกัมปนาทผ่าเปรี ย้ งลงมา ทุกคนแตกฮือ
แหวกทางให้ กับอาจารย์ หน้ าดุที่ทุกคนขนานนามว่าโหดที่ สุดของคณะ
วิศวกรรมศาสตร์
อาจารย์ผดุง...อาจจะย่อมาจาก ผดุงความยุตธรรมก็เป็ นได้
“...”
ไม่มีใครยอมปริ ปากพูด ทุกคนก้ มหน้ า คนอื่นๆ เริ่ มล่าถอยเพราะ
กลัวโดนลูกหลงไปด้ วย ประมาณว่าถูกลงโทษแบบเหมารวม
มันคล้ ายๆ เป็ นกฎของที่นี่ เพื่อนโดนทุกคนโดน รุ่ นน้ องโดนรุ่ นพี่ก็
ต้ องโดนด้ วย
ซวยมัยให้
้ ทาย
หนีตอนนี ้ทันไหมบอกที
“ผมถามพวกคุณอยูน่ ะ!”
“ไม่มอี ะไรครับอาจารย์ เป็ นเรื่องเข้ าใจผิดครับ!” มีคนกล้ าหาญหนึง่
อัตราหน่วยตอบเสียงดังฟั งชัด
แต่เหมือนอาจารย์จะไม่ใช่คนโง่ ซึง่ เป็ นใครก็ดอู อกว่ามีเรื่ องกันอยู่
ชัดๆ ถึงขันเลื
้ อดตกยางออกต�ำตาขนาดนี ้
“นายหยางชุน นายอัครเดช คุณบอกผมได้ มยว่
ั ้ ามันเกิดอะไรขึ ้น”
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“...”
ฉันเหลือบมองพี่หยางที่ยงั คงเงียบแม้ จะถูกอาจารย์คาดคันก็
้ ตามที
เป็ นฉันนี่ท�ำอะไรไม่ถกู ไปแล้ ว แต่ผ้ ชู ายคนนันยั
้ งยืนนิ่ง ไม่แสดงอาการใดๆ
ผู้ชายทีช่ ื่อกายก็เช่นกัน ในขณะทีค่ นอืน่ กลัวหัวหดกันหมด รวมถึงฉันด้ วยนี่
แหละ
“เดีย๋ วตามผมไปทีห่ ้ อง ส่วนคนอืน่ เลิกเสือกเรื่องชาวบ้ านได้ แล้ ว!”
โหย อาจารย์อย่างคูลอ่ะ
ประโยคเดียวเสียวกันทังบาง
้ แตกฮือเหมือนผึ ้งไม่มผี ดิ
แต่อา่ ว...เขาด่าเรานี่หว่า
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EPISODE 04

“มึงว่าพวกพี่เขาทะเลาะอะไรกันวะ” แมนเอ่ยถาม ท�ำเหมือนกับว่า
เรื่องนี ้เป็ นปั ญหาระดับชาติเลยต้ องมานัง่ ถกเถียงกัน
ตอนนีเ้ รากลับมานัง่ สุมหัวกันที่โต๊ ะอีกครัง้ รอบข้ างเริ่ มมีคนหนา
แน่น เกือบทุกโต๊ ะเต็ม และเหตุการณ์เมื่อครู่ก็เป็ นประเด็นเผ็ดร้ อนที่ทกุ คน
พูดถึง
“เดาว่าเรื่องผู้หญิง”
เป๊ าะ
“ใจตรงกับกู” แมนดีดนิ ้วเสริ มค�ำพูดของปลาด้ าก่อนจะชะงักจนฉัน
รู้สกึ ได้ ถงึ สายตาทีม่ องมาจึงเงยหน้ าขึ ้น เห็นแมนมองฉันอยู่
“เมือ่ กี ้กูเห็นพีห่ ยางมองมึงด้ วย”
ท�ำไมแมนต้ องช่างสังเกตด้ วยนะ
“เหรอ ไม่เห็นรู้สกึ เลย” ฉันก้ มหน้ า ท�ำเป็ นอ่านชีททีจ่ ะต้ องเรียนคาบ

MR.Yang

55

บ่าย แต่ไม่มอี ะไรเข้ าหัวเลย มันเกี่ยวกับอะไรเนี่ย
ทีแรกก็วา่ จะเดินไปหาของกินที่ซ้ มุ แต่ก็ตดั ไม่ไปดีกว่า ที่ซ้ มุ คนเยอะ
แถมม้ านัง่ ก็แน่นเอีย๊ ด
“พีเ่ ขามองมึง จ้ องเขม็งเลย”
“คิดไปเอง”
“จูๆ่ หน้ าของพีแ่ กก็ดดุ นั ขึ ้น”
“ท่าจะดูละครมากไปนะ”
“ต้ องมีซมั ธิงระหว่างมึงกับพีเ่ ขาอ่ะกูเดา”
แม่นเกินไปแล้ วแมน
“อะไรของแกเนี่ยแมน ต้ องการอะไรจากเรา ตอบ” ในที่สดุ ฉันก็หนั
หน้ าไปสบตากับแมนตรงๆ
“เปล๊ า” ตอบเสียงสูงเชียว แต่สกั พักก็หลุด “กูวา่ มันแปลก จูๆ่ มึงก็
ท�ำท่ามึนตึงใส่พี่เขา เมื่อก่อนมึงเอาแต่พดู เรื่ องพี่หยางให้ พวกกูฟัง บอกพี่
เขาดีงนงี
ั ้ ้ เรียนเก่งงันงี
้ ้ หล่องันงี
้ ้ แต่เมือ่ วานทีเ่ จอกัน มึงท�ำหน้ าเหมือนโกรธ
พี่เขามาแต่ชาติปางไหน และยังท่าทางของมึงกับพี่เขาเมื่อกี ้อีก มึงกับเขามี
อะไรกัน!”
ค�ำว่ามีอะไรกันของแมน ท�ำให้ ฉนั สะดุ้ง ก่อนจะรีบปรับท่าที
นี่ถ้าแมนสมัครเป็ นนักสืบ ฉันว่าแมนรุ่งแน่อะ่ พูดจริงนะ
“แมน ฟั งเพือ่ นนะ...” ทว่ายังไม่ทนั ทีฉ่ นั จะได้ ยนื ยันอะไรกับแมนเลย
เสียงของปลาด้ าก็ดงึ ความสนใจฉันไป
“เฮ้ ยพีห่ ยางมาแล้ วว่ะ”
ฉันหันขวับไปมองทันที เห็นร่างสูงก�ำลังเดินมาตามทางโดยมีผ้ ชู าย
ทีช่ ื่อกายเดินตามหลัง
“จะมีเรื่องกันอีกป่ ะวะ” แมนลุ้น
ไกลออกไปหนึ่งช่วงโต๊ ะ มีกลุ่มพี่หยางนัง่ อยู่ซงึ่ ฉันไม่ได้ สงั เกตมัน
เลยว่าเป็ นพวกพี่เขาที่นงั่ จองที่ไว้ อยู่ พี่หยางเดินไปนัง่ ที่โต๊ ะตรงนัน้ ส่วนคน
ชื่อกายเดินไปนัง่ อีกโต๊ ะ ซึง่ อยูฝ่ ั่งตรงข้ ามกับโต๊ ะทีฉ่ นั นัง่ อยู่
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ก็ดนั เลือกโต๊ ะใกล้ ๆ กันอีกเนอะ
บังเอิญอะไรแบบนี ้ นี่ฉนั อยูร่ ะหว่างสองกองทัพหรือไง
“แมน ปลา ย้ ายทีน่ งั่ ดีป่ะ” ฉันยืน่ หน้ าไปกระซิบถามแมน แต่แม่นาง
ดันส่ายหน้ ารัว
“ย้ ายก็บ้าละ มีแต่ผ้ ชู ายล้ อมหน้ าล้ อมหลัง หล่อๆ ทังนั
้ น”
้
จริงอย่างทีแ่ มนบอก...ฉันหมายถึงมีผ้ ชู ายล้ อมหน้ าล้ อมหลัง แต่กใ็ ช่
ว่าจะไม่มผี ้ หู ญิง มันเป็ นเรื่องธรรมดาอยูแ่ ล้ วทีจ่ ะมีแต่ผ้ ชู ายซะส่วนใหญ่
เมือ่ แมนกับปลาด้ าไม่ยอมย้ าย เอาแต่นงั่ เมาท์ฉนั ก็ได้ แต่นงั่ เกร็ง
ก็แค่ไม่ชอบอยูท่ า่ มกลางสายตาของพวกสอดรู้สอดเห็น
ตังแต่
้ ที่ถกู นินทาเรื่ องคบกับพี่หยาง หลายคนก็เอาแต่มองฉันสลับ
กับผู้ชายคนนัน้
โดยเฉพาะอย่างยิง่ กับสายตาของเขาทีก่ �ำลังมองมา และเราก็ดนั นัง่
หันหน้ าเข้ าหากัน
“เห็นมัย้ กูบอกแล้ วว่าพีห่ ยางมองมึง” ฉันสะดุ้งเมือ่ แมนยืน่ หน้ ามาก
ระซิบข้ างๆ ใบหูฉนั เลยรี บเบนหน้ าไปทางอืน่ พยายามไม่มองไปตรงๆ เพือ่
จะได้ ไม่เผลอสบตาด้ วย
“เขาอาจจะก�ำลังมองไปทีอ่ นื่ ก็ได้ ” ก่อนจะกระซิบตอบแมนไป
“เขามองมึง” แมนย� ้ำ “และคนที่ชื่อกายก็ก�ำลังมองมึงกับพี่หยาง”
เพราะค�ำพูดของแมน สายตาฉันจึงไปหยุดทีผ่ ้ ชู ายทีช่ ื่อกายบ้ าง
และใช่ เขาก�ำลังหันมามองฉันเพราะเขานัง่ หันหลังให้ อยู่
เป็ นไปได้ วา่ คนชื่อกายคงเห็นพีห่ ยางเอาแต่มองมาทีฉ่ นั นัน่ แหละ
“ต้ องปิ๊ งมึงแน่ เชื่อกู กูฟันธง” แมนดูจะตื่นเต้ นเกินเหตุไปหน่อย
ปลาด้ าเองก็เช่นกัน เธอหันมาหัวเราะคิกคักร่วมกับแมน
ฉันต้ องท�ำเป็ นไม่สนใจสายตาของสองคนนัน้ มันให้ ความรู้ สกึ เย็น
เยียบอย่างบอกไม่ถกู เลยต้ องแกล้ งท�ำเป็ นเล่นโทรศัพท์ในมือ แล้ วสิง่ ที่คาด
ไม่ถงึ ก็เกิดขึ ้น
ฮือฮา
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เสียงกระซิบกระซาบดังขึ ้น ทันทีที่เงยหน้ าขึ ้นมองก็เห็นเงาใครสัก
คนก�ำลังโน้ มลงมา มือหนาทาบลงกับโต๊ ะ
ผู้ชายทีช่ ื่อกาย...
“น้ องเก็ตใช่ป่ะ” ค�ำทักทายแรกจากปากผู้ชายที่ฉนั เพิ่งเคยเห็นหน้ า
อย่างพีก่ าย ซึง่ ก็ไม่แน่ใจว่าเป็ นรุ่นพีท่ คี่ ณะหรือเปล่า แต่อาจหาญมานัง่ ตรง
นี ้ได้ กค็ งเป็ นรุ่นพีส่ าขาใดสาขาหนึง่
“คะ?” ฉันเอ่ยออกมาค�ำเดียว
“พี่ชื่อกายนะ” เขายิม้ เป็ นรอยยิม้ ที่กว้ างที่สุดเท่าที่เคยเห็นจาก
ผู้ชายหน้ าลูกครึ่ง
ฉันเคยบอกแล้ วใช่มยั ้ ว่าฉันมีเพื่อนชื่อเกล็น เกล็นน่ะเป็ นลูกครึ่ ง
ไทย-อังกฤษ หน้ าตาออกไปทางฝรั่งมากกว่าไทยเพราะแม่เป็ นคนอังกฤษ
เขาว่าลูกผู้ชายจะเหมือนแม่
พอมองคนชื่อกาย มันท�ำให้ ฉนั นึกถึงเกล็น
เขาว่าฝรั่งอร่อย...ท่าจะจริงเนอะ
“อา...ค่ะ” เพราะไม่ร้ ูจะท�ำยังไงฉันเลยผงกหัวให้ เขาหนึง่ ทีเป็ นการ
ตอบรับ เดีย๋ วจะหาว่าเราเป็ นเด็กไร้ มารยาท
“เราเรียนสาขาคอมพิวเตอร์ ใช่ป่ะ”
“อา...ค่ะ” ฉันพยักหน้ าหงึกอีกครั ง้ แอบเหลือบสายตาไปทางพี่
หยางก็เห็นว่าเขาก�ำลังนัง่ คิ ้วขมวดอยู่
พีก่ ายหันไปมองตามสายตาของฉันก่อนจะเบนกลับมาทีเ่ ดิม
“พีเ่ รียนโยธา ปี เดียวกับไอ้ หยาง”
เพราะไม่ร้ ู จดุ ประสงค์ที่ผ้ ชู ายคนนี ้พูด ฉันจึงเงยหน้ ามองเขาอย่าง
สงสัยแต่ก็ไม่จ�ำเป็ นต้ องตัง้ ค�ำถามออกไปนี่ คนที่ท�ำตัวว่าใหญ่ เสียเต็ม
ประดาโดยการยืนคร่อมเหนือหัวฉันก็เลยพูดต่อ
“พีเ่ ป็ นสายรหัสของฝน”
แล้ วเขามาบอกฉันท�ำไมหว่า...
ว่าแต่ เป็ นสายรหัสของพีฝ่ น ก็แสดงว่าเป็ นลุงน่ะสิ
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ฉันหันไปมองที่โต๊ ะของพี่กายจนเห็นว่ามีพี่ฝนนัง่ อยู่ที่นนั่ เพราะงี ้
เขาถึงได้ ร้ ูเกี่ยวกับฉันสินะ
คิดในทางที่ดี พี่ฝนอาจจะวานให้ ผ้ ชู ายคนนี ้มาช่วยเกลี ้ยกล่อมให้
ฉันประกวดดาวก็ได้ ...
ไร้ สาระน่า ไม่เห็นจ�ำเป็ นต้ องวานให้ พี่กายมาท�ำอะไรแบบนี ้เลยอ่ะ
เนอะ
“ฝนมันบอกว่าน้ องเก็ตไม่อยากเป็ นดาวเหรอครับ”
บ๊ ะ ดันเป็ นอย่างทีฉ่ นั เดาไว้ เฉยเลย ท�ำไมซื ้อหวยไม่ถกู แบบนี ้บ้ าง
“อื ้อ เก็ตไม่ชอบอ่ะ” ในเมือ่ เขาไม่ได้ มาด้ วยจุดประสงค์ไม่ดี ฉันก็เลย
พูดกับเขาไปตามปกติ
เมื่อก่อนฉันอาจจะเป็ นคนเฟรนด์ลี่ เข้ าสังคม เฮฮา บ้ าบอ แต่ด้วย
อะไรหลายๆ อย่างที่ผ่านเข้ ามาในชีวิต คนเราก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงกัน
บ้ าง ฉันกลายเป็ นคนทีร่ ักษาระยะห่างของความสัมพันธ์ กลายเป็ นคนทีเ่ ข้ า
ถึงยาก และเชื่อใจใครยาก
ทังหมดก็
้
เป็ นเพราะผู้ชายคนนันคนเดี
้
ยว
“ถ้ าพี่จะสารภาพว่าพี่มาช่วยน้ องฝนมันล่ะ” พี่กายเริ่ มท�ำตัวเป็ น
กันเองด้ วยการขออนุญาตเพื่อนของฉันนัง่ ด้ วย และยัยแมนก็ยินดีที่จะสละ
ที่นงั่ ของตัวเอง กลายเป็ นว่าฉันกับพี่กายเรานัง่ ติดกันอยูโ่ ดยที่เขานัง่ คร่อม
หันหน้ าเข้ าหาด้ านข้ างฉัน
ฉันส่งสายตาเป็ นเชิงคาดโทษแมนไปหนึง่ ที
“เอ่อ เก็ตบอกพีฝ่ นไปแล้ วอ่ะว่าไม่อยากเป็ น เก็ตไม่เหมาะหรอก ให้
คนอืน่ เป็ นเหอะ มีคนอยากเป็ นเยอะแยะ แมนกับปลาเพือ่ นเก็ตก็นา่ รักนะ พี่
เอามันไปดิ เก็ตยกให้ ”
นี่แน่ะ โทษฐานทีท่ ำ� เพือ่ นอึดอัดใจ
“แต่น้องเก็ตน่ารักกว่า”
“หูยยยย / ฮิ ้ววววว” แมนกับปลาด้ าร้ องออกมาแทบจะเป็ นเสียง
เดียวกัน
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“ถือว่าท�ำเพื่อคณะก็ได้ ดูดิ น้ องพี่มนั จะร้ องไห้ แล้ วเนี่ย นี่เป็ นงานที่
น้ องพี่มนั รับผิดชอบด้ วย” พี่กายบุ้ยใบ้ ไปที่โต๊ ะซึง่ พี่ฝนนัง่ คุยงานกับเพื่อนๆ
อยู่ ดูเคร่งเครียดและเป็ นการเป็ นงาน
ไม่ร้ ูวา่ ต้ องการกดดันฉันทางอ้ อมหรื อเปล่า แต่มนั ก็ได้ ผล
“...”
ฉันพูดไม่ออก ลังเล และไม่กล้ าทีจ่ ะปฏิเสธ
ในอนาคตพี่กายต้ องเป็ นนักธุรกิจแน่ๆ เพราะเจรจาต่อรองเก่ง ยอม
ใจเจ้ าค่ะ
“นะครับ”
แถมอ้ อนเก่งด้ วย อ่อนใจเลยเห็นไหม
“เอ่อ...” ฉันอ� ้ำอึ ้ง ไม่ใช่เพราะเขาก�ำลังขอร้ อง แต่เพราะพีก่ ายก�ำลัง
จงใจโน้ มใบหน้ าเข้ ามาใกล้ ท�ำตัวเองให้ ดนู า่ รัก และคงคิดว่าใบหน้ าหล่อๆ
ของเขาจะท�ำให้ ฉนั ใจอ่อน ละลายให้ กบั สายตาวาววิ ้งนัน่
ฉันเอนหน้ าหนี รู้สกึ ประดักประเดิดที่จะสบตาด้ วย จึงจ�ำยอมตอบ
ตกลงเพือ่ ให้ เขายอมผละออกไปสักที
“ก็ได้ มง...คะ”
ั้
“เย้ ” สองแขนชูขึ ้นแสดงออกว่าดีใจจนท�ำให้ ฉนั ชักสับสนว่าเขาใช่
คนเดียวกับคนทีเ่ พิง่ หาเรื่องผู้ชายคนนันหรื
้ อเปล่า
“เอาจริงดิเก็ต” ปลาด้ าแทรกเสียงถาม สายตาเปล่งประกายไม่น้อย
“มึงคิดถูกแล้ ว” แมนเสริม
ไม่ได้ ดหู น้ าเพือ่ นเลย...หน้ าเหมือนอมขี ้เลยเห็นมัยเนี
้ ่ย
“งันพี
้ ข่ อเบอร์ ตดิ ต่อหน่อย”
“คะ?” ฉันอุทานออกมา ตกใจเมือ่ ถูกจูโ่ จมขอเบอร์ เอาดื ้อๆ
ง่ายอย่างนี ้เลยเหรอ
“ตกใจอะไรครับ ฝนบอกว่าให้ พี่มาขอเบอร์ เราด้ วย” ไม่เพียงแค่พดู
พี่กายควักโทรศัพท์มือถือออกมาจากกระเป๋ าเสื ้อของเขาแล้ วปลดล็อกหน้ า
จอ ก่อนจะยืน่ มาให้ ฉนั
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ฉันหลุบตามองโทรศัพท์ในมือพีก่ ายแล้ วใช้ สมองคิดจนคิ ้วขมวด
คิดในทางที่ดี เขาอาจจะขอให้ พี่ฝนจริ งๆ ก็ได้ เขาจะโกหกไปท�ำไม
จริงมัย?
้
เมือ่ คิดตกได้ แล้ วฉันก็ยนื่ มือจะไปรับโทรศัพท์มา ทว่า...
เพียะ
มือฉันถูกปั ดออกไปก่อนด้ วยฝี มอื ของพีห่ ยาง
เจ็บไม่ใช่น้อย เขาควรจะปั ดมือของพี่กายสิ ไม่ใช่มาปั ดมือสุภาพ
สตรี อย่างฉัน
ฉันมองแรงใส่คนที่ยดั เยียดตัวเองเป็ นบุคคลที่สามอย่างไม่พอใจ
เรื่องนี ้ต้ องได้ รับความเป็ นธรรมนะ ฉันจะเรียกค่าเสียหาย
“เก็ต พีม่ เี รื่องจะคุยด้ วย” นี่คอื ประโยคของคนทีเ่ พิง่ จะตีมอื ฉันไป
“เก็ตติดคุยกับพี่กายอยูค่ ะ่ ” ฉันตอบไปตามมารยาทของรุ่นน้ องที่ดี
แต่อดไม่ได้ ที่จะกระแทกเสียงใส่ พยายามไม่โฟกัสไปที่ใบหน้ าหล่อ ซึง่ ฉัน
แอบเห็นว่ามุมปากของพีห่ ยางมีเลือดไหลออกมา ทีโ่ ดนพีก่ ายต่อยไงล่ะ!
คงจะเจ็บน่าดู
ไม่นานก็เริ่มรู้สกึ ว่ามีหลายสายตามองมาทีเ่ รา ทิม่ แทงจนฉันอึดอัด
จะซวยอีกแล้ วใช่มยั ้ เมื่อกี ้พวกเขาก็เพิ่งถูกอาจารย์ที่ขึ ้นชื่อว่าโหด
ทีส่ ดุ ของคณะเรียกเข้ าห้ องเย็น เดีย๋ วฉันคงตามไปด้ วยแหงๆ
“น้ องเก็ต” เสียงดุอกี แล้ ว...
โทนเสียงทีค่ ้ นุ เคยในอดีตตามมาหลอกหลอนฉันในเวลานี ้
“น้ องเขาบอกว่าติดคุยกับกูอยู่ หูมงึ ตึงเหรอ หัดแคะขี ้หูบ้างนะ” พี่
กายเอ่ยแทรกขึ ้นมา แม้ วา่ ฉันจะไม่อยากเห็นหน้ าพีห่ ยาง แต่ฉนั ก็ไม่ได้ ปลื ้ม
พีก่ ายขนาดนัน้
ฉันส่งสายตาขอความช่วยเหลือจากแมนและปลาด้ า แต่ดเู หมือน
สองคนนันก็
้ ไม่ร้ ูจะช่วยยังไงเหมือนกัน
“ไม่เสือกครับ”
...ปรบมื อให้ กับเสียงอันเย็นชาแต่กลับสุภาพและดูผ้ ูดี๊ผ้ ูดีของพี่
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หยาง ท�ำเอาอีกฝ่ ายหน้ าตึงไปเลยล่ะ
“ถือว่าพี่พดู กับเราดีๆ แล้ วนะ” พี่หยางหันมาพูดกับฉันอีกครัง้ หลัง
จากทีจ่ ้ องตาพีก่ ายจนแทบลุกเป็ นไฟ
ฉันจ�ำเป็ นต้ องรู้สกึ อะไรกับค�ำพูดของเขาหรื อเปล่า
ใช่...ฉันรู้ สกึ ถึงการคุกคาม แม้ ว่าในรู ปประโยคนันจะไม่
้
มีค�ำไหนที่
บ่งบอกถึงด้ านลบเลยก็ตาม
แต่เมื่อเป็ นพี่หยางแล้ ว ทุกอย่างแสดงออกตรงข้ ามกับหน้ าตาเขา
โดยสิ ้นเชิง
เขาสบตาฉันอีกครัง้ ก่อนจะตัดสินใจเดินกลับไปที่โต๊ ะ หยิบหนังสือ
เรียนทีว่ างอยูแ่ ล้ วเดินไปตามทางเดินทีพ่ าไปยังอาคารเรียน
“เฮ้ ยไอ้ หยาง รอพวกกูด้วย” มีเสียงเพือ่ นเขาร้ องตะโกนตาม จากนัน้
เหล่ารุ่นพีท่ นี่ งั่ อยูท่ โี่ ต๊ ะนันก็
้ คอ่ ยๆ วิง่ ตามไป
โดยไม่ร้ ูตวั ฉันเผลอมองตามแผ่นหลังของเขาไปจนสุดทางเดินซึง่ มุง่
หน้ าไปทีล่ ฟิ ต์จนลับตา
พอดึงสายตากลับมาก็เห็นว่าพี่กายก�ำลังมองอยู่ ฉันกลอกตาหลุก
หลิกเหมือนเด็กทีถ่ กู จับได้ วา่ ท�ำอะไรผิดมา ฉันเห็นรอยยิ ้มน้ อยๆ ของพีก่ าย
ทางหางตา
มันไม่มนี ยั ยะ
“เบอร์ ครับ” และเขายังยัดเยียดขอเบอร์ ฉันไว้ เหมือนเดิม เมื่อท�ำ
อะไรไม่ได้ ฉนั ก็ต้องยอมให้ เบอร์ เขาไป “ยังไม่ได้ ลายเซ็นพีใ่ ช่เปล่า”
เมื่อพี่กายรับมือถือคืนไปเขาก็เอ่ยถามต่อพลางชี ้มาที่สมุดล่าลาย
เซ็นของฉัน แต่เจ้ าเพือ่ นตัวดีกลับไวกว่า
“ใช่คะ่ พี่” ทังแมนทั
้
งปลาด้
้
าต่างรี บยื่นสมุดของตัวเองไปตรงหน้ ารุ่น
พีส่ ดุ หล่ออย่างไว
ไวเหมือนลิง...
“เดี๋ยวพี่เซ็นให้ ” รอยยิ ้มที่คาดเดาอะไรไม่ออก ฉันมองการกระท�ำ
ของพีก่ ายอย่างเงียบเชียบ
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มือใหญ่เลื่อนมาหยิบสมุดข้ างตัวฉันไป เขาเปิ ดมัน เลือกแผ่นหน้ า
สุดและเริ่ มเซ็นชื่อตัวเองลงไป ตัวค่อนข้ างใหญ่เลยทีเดียว และตามด้ วย...
เบอร์ โทรของตัวเอง
ฉันไม่ได้ ขอเบอร์ เขาสักหน่อย
“เรี ยบร้ อย” เขาเลื่อนสมุดมาให้ ฉนั พร้ อมยิ ้มน้ อยๆ ที่มมุ ปาก ส่วน
เพือ่ นฉันเอาแต่กรีดร้ องอยูเ่ งียบๆ สองคน
หลังจากนันเขาก็
้
เรี ยกเพื่อนของเขามาช่วยเซ็นชื่อในสมุดของพวก
เราสามคนจนเต็มไปหมดโดยทีไ่ ม่ต้องเหนื่อยตระเวนหา เผลอๆ อาจจะเสีย
เวลาเต้ นแร้ งเต้ นกากว่าจะได้ แต่ละลายเซ็นมากอีก
ดูแล้ วพีก่ ายจะฮอตมิใช่น้อย
“ขอบคุณค่ะ” ฉันกล่าวขอบคุณแล้ วเก็บสมุดใส่กระเป๋ าเพราะใกล้
จะถึงเวลาเรียนคาบบ่ายแล้ ว
ต่อจากนันก็
้ ขอตัวขึ ้นอาคารเรียน
“ไว้ เจอกันนะครับน้ องเก็ต” เสียงตะโกนของพี่กายท�ำให้ ฉันหันไป
มองอย่างช่วยไม่ได้ เห็นเขานัง่ รวมกับเพือ่ นแล้ วโบกมือมาให้
พีฝ่ นหายไปแล้ ว พวกเพือ่ นๆ ของเขาก็ก�ำลังส่งยิ ้มแปลกๆ
“แปลก” ฉันพึมพ�ำ
“อะไรแปลกวะ” แมนถามเมือ่ เราเดินมาถึงลิฟต์
“พีก่ ายไง”
“ก็ไม่เห็นแปลกอะไรนี่ แปลกนี่แปลกในทางไหน แล้ วมึงว่าไงอิปลา”
แมนให้ คำ� ตอบพร้ อมกับหันไปถามคูห่ ู
“ไม่แปลก หล่อดี นิสยั ก็ดี เป็ นกันเองด้ วย ท�ำไมอ่ะ”
ก็ไม่นา่ ถามสองคนนี ้อ่ะ...
พวกเธอเคยรู้สกึ อะไรกับเขาด้ วยเหรอ
“ไม่ได้ หมายถึงท่าทางภายนอก แต่ชา่ งเหอะ เราคงคิดไปเองแหละ”
ฉันเลิกใส่ใจและเดินเข้ าไปในลิฟต์ทนั ทีทปี่ ระตูเปิ ดออก
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EPISODE 05

ตอนเย็น
หลังจากที่ผ่านประชุมเชียร์ เสร็ จ เวลาก็ล่วงเลยมาถึงหกโมง โดน
ท�ำโทษให้ ลกุ นัง่ ตังร้้ อยที ขานี่แข็งเกร็งจนแทบกระดิกไปไหนไม่ได้
ท�ำไมการเป็ นเด็กมหา’ลัยมันต้ องเหนื่อยแบบนี ้ มาเรี ยนหรื อว่ามา
ฝึ กทหารกันนะ
“กลับไงอ่ะ” ปลาด้ าหันถามมาตอนทีเ่ ราเดินมาหยุดยืนริมถนน
“เราว่าจะขึ ้นวินไปอ่ะ ขี ้เกียจเดินแล้ ว เหนื่อย สองแถวก็คนเยอะ”
ฉันบอกแล้ วพัดมือไปมากลางอากาศเพราะรู้สกึ ร้ อนมาก
“เออ กูวา่ ขึ ้นวินเหอะ ไม่ไหวเหมือนกันว่ะ เหมือนขาจะตะคริ วแดก
เลย” แมนบ่น สีหน้ าดูเหน็ดเหนื่อยไม่ตา่ งจากทุกคน
เด็กปี หนึง่ วิศวฯ เป็ นแบบนี ้แทบทุกคน
บรืน~
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เมื่อตัดสินใจได้ ว่าจะขึ ้นพี่วินกัน พวกเราก็เดินไปยังจุดที่พี่วินจอด
อยู่ แต่ยงั ไม่ทนั ก้ าวไปไหนก็มีรถคันหนึ่งมาจอดเทียบตรงหน้ าพวกเราซะ
ก่อน
ฉันไม่ได้ สนใจมากนักว่าเป็ นใคร กะจะเดินเลี่ยงไปอีกทาง แต่เสียง
ทักของแมนก็ทำ� ให้ ฉนั หันไปสนใจจนได้
“เอ้ า ก็นกึ ว่ารถใครมาจอดขวาง พีก่ ายนี่เอง ไงพี”่
แมนพูดถูก รถพี่กายก�ำลังจอดขวางทางเดินของพวกเราสามคนอยู่
กระจกรถเปิ ดออกอยูก่ อ่ นแล้ ว พีก่ ายชะโงกหน้ าเพือ่ ให้ พวกเราเห็น
พี่กายก�ำลังมองมา แต่ฉนั ก็ท�ำเป็ นมองไปทางอื่นกระทัง่ เขาส่งเสียง
ทัก
“น้ องเก็ตก�ำลังจะกลับหอใช่เปล่า”
รู้วา่ ฉันพักอยูท่ หี่ อด้ วย...ไม่ใช่เล่นๆ เลยนา
“ใช่พี่ พวกหนูวา่ จะขึ ้นวินกลับอ่ะ”
ฉันหันไปถลึงตาใส่แมนทีช่ งิ ตอบไปอย่างรวดเร็วแต่กไ็ ม่ทนั แล้ ว
“เดีย๋ วพีไ่ ปส่งมัย”
้
“เกรงใจค่ะ เก็ตขึ ้นวินดีกว่า” เพราะรู้วา่ ยัยแมนจะต้ องตอบตกลงแน่
ยัยนี่ไม่เคยปฏิเสธผู้ชายคนไหนหรอก โดยเฉพาะคนหล่อ
“อิเก็ต ไปปฏิเสธพีเ่ ขาท�ำไมวะ เขาอุตส่าห์ไปส่ง ฟรี นะมึง” แมนขยับ
เข้ ามากระซิบใส่หฉู นั แถมยังหยิกเอวฉันด้ วยความแรง
“งันพวกแกก็
้
ไปกับเขาเองดิ” ฉันตอบแต่ถกู แมนกระทุ้งสีข้างใส่
“ขอบคุณนะพี่กาย” ปลาด้ าเป็ นคนแรกที่เปิ ดประตูรถแล้ วพุ่งตัว
เข้ าไปนัง่ เบาะหลังก่อนจะหันมายิ ้มแฉ่งให้ พวกเรา
“ป่ ะเก็ต ขึ ้นรถ” ทันทีที่แมนเห็นอย่างนันก็
้ รีบดึงแขนฉันแล้ วเดินไป
ยังเบาะข้ างคนขับ จัดการยัดฉันเข้ าไปนั่งเบาะหน้ าโดยที่ฉันไม่สามารถ
ปฏิเสธได้
จ�ำยอมนัง่ ตามทีแ่ มนสัง่ ไม่วายหันไปส่งสายตาคาดโทษเพือ่ นหนึง่ ที
“ไปละนา” คนทีน่ งั่ อยูห่ ลังพวงมาลัยเอ่ย
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“ขอบคุณนะคะพีก่ าย พีน่ ใี่ จดีใ๊ จดี หล่อแล้ วยังใจดีอกี ” แมนแทรกตัว
มาระหว่างเบาะคนขับกับเบาะทีฉ่ นั นัง่ แล้ วเอาแขนเท้ ากับเบาะ
“เห็นว่าพีป่ ี สองเล่นงานพวกเราหนักเลยสิทา่ ” แมนเป็ นคนตังค�
้ ำถาม
แต่พกี่ ายกลับหันหน้ ามาพูดกับฉันซะอย่างนัน้
“...”
ฉันไม่ตอบ นัง่ สัน่ ขาพลางคิดอะไรไปเรื่ อยแทน
“พี่ปีสองสัง่ ลุกนัง่ ตังร้้ อยครัง้ แน่ะพี่ เล่นเอาพวกหนูปวดขาไปหมด
ถ้ าเป็ นงี ้ทังเทอมนะ
้
ซิว่ ไปเรี ยนทีอ่ นื่ ดีกว่า” ปลาด้ าต่อบทสนทนาเมือ่ เห็นว่า
บรรยากาศในรถเงียบลง
“จริงเหรอ แล้ วน้ องเก็ตจะซิว่ ไปเรียนทีอ่ นื่ เหมือนเพือ่ นเปล่าเนี่ย”
อ่าว ไหงวกมาถามฉันอีกเนี่ย
“เอ่อ...” ฉันอ�ำ้ อึง้ แมนคงเห็นฉันกระอักกระอ่วนที่จะคุยกับคน
แปลกหน้ าเลยเสนอหน้ าตอบแทน
“ไอ้ เก็ตมันไม่คอ่ ยชินกับคนที่เพิ่งเจอหน้ ากันอ่ะพี่ มันเลยพูดไม่เก่ง
พีอ่ ย่าไปถือสามันเลยนะ มันไม่คอ่ ยเข้ าสังคม”
ก็ไม่ถงึ ขนาดนันนะแมน...แต่
้
ก็ชา่ งเถอะ ให้ พี่เขาเข้ าใจไปแบบนันก็
้
ดีเหมือนกัน
“จริงเหรอ”
“จริ งค่ะ แต่เมื่อก่อนมันไม่ได้ เป็ นงี ้นะ เมื่อก่อนอิเก็ตอ่ะพูดม๊ ากพูด
มาก พูดเป็ นต่อยหอยเลย เสียงดัง กระโดกกระเดกเหมือนแก้ วหน้ าม้ า แถม
ยัง...”
“แมน!!!” คิดว่าฉันจะทนฟั งมันพูดไหวมัย้ ตอบเลยว่าไม่คะ่
เผาเพือ่ นจนเกรียมแล้ วแมนเอ๊ ย
“เอ้ า กูพดู เรื่องจริงนี่” ยังจะมีหน้ ามาย้ อนอีก
“ฮ่าๆ” จูๆ่ พีก่ ายก็ขำ� ขึ ้นมา ส่วนฉันหน้ าแดงแปร๊ ดเพราะเขินไปเรียบ
ร้ อยแล้ ว “น่ารักดีออก พีช่ อบ...”
“...”
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ฉันชะงักกับค�ำพูดของพีก่ าย
แต่ได้ แมนช่วยไว้ เพราะใช้ เวลาครู่เดียวแมนก็สามารถสร้ างบรรยากาศภายในรถให้ กลับมาสดใสได้ งา่ ยๆ จนเมื่อรถเลี ้ยวออกมาจากมหา’ลัย
ปลาด้ าก็เริ่มบอกทางไปหอพักของเธอเพราะหอพักของปลาถึงก่อน
ส่งปลาด้ าเสร็จก็เหลือแค่ฉนั กับแมน
ถึงจะตามมาเรี ยนด้ วยกันที่มหา’ลัยนี ้ แต่เราก็พกั อยู่กนั คนละหอ
เนื่ อ งจากตอนที่ ร้ ู ว่า สอบติ ด คณะและมหา’ลัย เดี ย วกัน พวกเราก็ ม ากับ
ครอบครัว ไม่ได้ นดั กันว่าจะอยู่ด้วยกันตังแต่
้ แรก ปล่อยให้ พ่อแม่เป็ นคน
จัดการเรื่องหอพักให้
เพราะงันจึ
้ งเป็ นอย่างทีเ่ ห็น ปลาไปทาง แมนไปทาง ฉันก็ไปอีกทาง
ก็มคี ยุ กันบ้ างว่าจะย้ ายมาอยูด่ ้ วยกันดีมยั ้ แต่ตดิ ทีส่ ญ
ั ญาเช่าหอพัก
หนึง่ ปี จงึ ต้ องรอไปก่อน ถ้ าถึงเวลาแล้ วทุกคนยังไม่เปลีย่ นใจกันล่ะก็นะ อาจ
จะได้ ย้ายมาอยูด่ ้ วยกัน
ขอให้ ยยั แมนกับปลาด้ าจะยังไม่รีบหาแฟน เพราะถ้ าเป็ นอย่างนัน้
ไอ้ ทคี่ ยุ กันไว้ คงต้ องล้ มเลิกแน่ๆ
“เดีย๋ วพีส่ ง่ หนูตรงตลาดนี่แหละ หนูจะแวะซื ้ออะไรกินก่อนเข้ าหอ”
ฉันท�ำตาโตทันทีทแี่ มนรี บชิง่ ก่อนเพือ่ น ในความเป็ นจริงแมนจะต้ อง
เป็ นคนสุดท้ ายทีจ่ ะถึงหอพักเพราะหอพักฉันถึงก่อน แต่เล่นทิ ้งกันดื ้อๆ แบบ
นี ้คงจะไม่ได้ แล้ วล่ะ
“งันเก็
้ ตลงกับแมนด้ วย” ฉันพูดแทรก
“เฮ้ ยไม่ต้อง กูจะไปเดินตลาด”
แมนจะชิง่ เพือ่ นดื ้อๆ แบบนี ้ไม่ได้ นะ ฉันไม่ยอม
“จะไปเดินด้ วย” ฉันหันมาเต็มตัวเพื่อสื่อสารกับแมน ส่งซิกจนหนัง
ตาจะเป็ นตะคริวอยูแ่ ล้ ว
“ทีเมือ่ กี ้มึงบ่นว่าอยากกลับห้ องแล้ ว พีก่ ายจอดๆ”
แมนพูดรัวเร็ว วินาทีตอ่ มารถก็จอดข้ างทางตามทีแ่ มนบอก ฉันหันรี
หันขวางอย่างคนท�ำอะไรไม่ถกู เพราะแมนท�ำอะไรรวดเร็วมาก พีก่ ายก็จอด
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รถเร็วเหมือนสัง่ ได้
“เดีย๋ วแมน เราไปด้ วย” ฉันท�ำท่าจะเปิ ดประตู แต่ถกู แมนดันประตูไว้
“มึงอ่ะกลับห้ องไปเลย เดีย๋ วกูคอลหา หนูไปแล้ วนะพีก่ าย ฝากเพือ่ น
แมนด้ วย บาย~”
ปึ ง!
ประตูรถข้ างทีแ่ มนนัง่ ถูกปิ ดลง ฉันหันไปมองแมนทีช่ ี ้นิ ้วมายังตัวเอง
และเอื ้อมมือจะไปปลดล็อกรถฝั่งตนบ้ าง ทว่า...
คลิก
พีก่ ายกดล็อกรถและเริ่มออกตัว หมดโอกาสทีจ่ ะลงเรียบร้ อย
ฉันนัง่ เกร็งกับเบาะจนรู้สกึ หายใจไม่ทวั่ ท้ อง
ปกติฉนั ไม่นงั่ รถของคนแปลกหน้ า โดยเฉพาะผู้ชายที่เพิ่งรู้จกั กันไม่
ถึงวันดีแบบพี่กายด้ วยแล้ ว ยิ่งไปกันใหญ่เลย หมายถึงนัง่ แบบสองต่อสอง
นะ
“นัง่ เกร็งเชียวน้ องเก็ต” เสียงติดขี ้เล่นดังขึ ้น
ฉันรับรู้ได้ วา่ เขาก�ำลังมองมาแต่ไม่กล้ าหันไปมอง
ผู้ชายที่มีลกั ษณะนิสยั แบบนี ้มักไว้ ใจไม่ได้ ...นัน่ คือสิง่ ที่ฉนั เรี ยนรู้มา
ตลอดสองปี เต็ม
ยิ่งท�ำเป็ นใจดี อบอุ่น และสุภาพบุรุษ ก็ยิ่งอันตราย แบบว่าเป็ น
เปลือกนอกของเขาจนเราไม่สามารถคาดเดาความนึกคิดภายในได้
“เดี๋ยวเลี ้ยวซ้ ายแล้ วก็ขวาหน้ านะพี่” ฉันบอกจุดมุง่ หมายเหมือนกับ
ทีเ่ คยบอกพีห่ ยางไป ซึง่ นัน่ ไม่ใช่ทางไปหอพักแต่ฉนั จะแวบออกไปยังตลาด
“หอของน้ องเก็ตไม่ใช่ซอยหน้ านู้นเหรอครับ”
เวร...
เขารู้ได้ ยงั ไง
ฉันหันไปมองใบหน้ าด้ านข้ างของพี่กายพลางกลืนน� ้ำลายลงคออึก
ใหญ่ จากนันก็
้ รีบหันกลับ บีบมือแน่นจนมันแสบร้ อนไปหมด เหงื่อบนมือ
ไหลชุม่ เพราะเกิดอาการตืน่ ตระหนกยิง่ ออกแรงบีบมันก็เลยเสียดสี
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“ใจเย็นเก็ต พีม่ เี พือ่ นทีอ่ ยูห่ อเดียวกับเก็ต เพือ่ นพีเ่ ป็ นผู้หญิงนะ มัน
ชื่อมล มันบอกว่าเห็นเก็ตบ่อยๆ เก็ตอยูช่ นสี
ั ้ ใ่ ช่มยล่
ั ้ ะ?”
ฉันไม่ได้ ตอบ แค่หนั ไปสบตาพีก่ ายซึง่ เขาหันมายิ ้มให้ ฉนั ด้ วยท่าทาง
ผ่อนคลาย
และใช่อกี นัน่ แหละ ฉันอยูช่ นสี
ั ้ .่ ..
“มลมันอยูห่ ้ อง 409 พวกพีย่ งั เคยไปติวหนังสือทีห่ ้ องมันอยูเ่ ลย”
งันหรอกเหรอ?...
้
ถ้ าพีม่ ลอยูห่ ้ อง 409 แสดงว่าก็อยูต่ ดิ ห้ องฉัน เพราะฉันอยูห่ ้ อง 408
ไม่แปลกทีเ่ ธอจะเห็นฉันบ่อยๆ นะ ก็เล่นอยูห่ ้ องติดกันขนาดนี ้
ช่างบังเอิญจริงๆ
“อ๋อค่ะ” ฉันท�ำได้ แค่ตอบเสียงแห้ ง “ตอนแรกเก็ตจะไปหาเพื่อน แต่
เก็ตกลับหอเลยก็ได้ คะ่ ”
ในเมือ่ เขารู้อยูแ่ ล้ วว่าฉันอยูท่ ไี่ หน ก็ไม่จ�ำเป็ นต้ องหาข้ ออ้ างอะไรอีก
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