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จะเอเพ่ือนๆ ไดเวลามาพบกับมยองนังสุดสวยของเพ่ือนๆ แลวละคะ แฮกๆ อุย 

เลือดกําเดาไหล @,,@ เพ่ือนๆ คงสงสัยกันอยูใชมั้ยละคะวามยองนังกําลังทําอะไรอยู 

ก็น่ีไงละ (โชวหนาจอมอืถือใหด)ู มยองนังกําลงัดูรปูผูชายกลามลํา่อยูในไอจ ีก็เคาคนนีน้ะ

มดีีกรเีปนถึงพระเอกคนใหมของมยองนงัเลยนา เพ่ือนๆ อยากรูกนัแลวละส ิ งัน้มยองนงั

ขอแนะนําใหเพ่ือนๆ ไดรูจักกับ 'My Buddy Gorilla แอบรักทักทายใจนายบัดดี้' ที่อยู

ในมอืเพ่ือนๆ ตอนนีกั้นเลย 

เรื่องน้ีเปนผลงานเลมใหมลามาแรงของ Porshenocchio นั่นเอง โดยเปน

เรื่องราวเกี่ยวกับสาวเนิรดคนหนึ่งชื่อวา 'ปงปง' ท่ีมีงานอดิเรกคือตามสตอลก 'รถถัง' 

เพ่ือนรวมหองซึ่งเปนหนุมหลอลํ่า ซิกซแพ็กสแนนคนหน่ึง (คนน้ีมยองนังคอนเฟรมเลย

คะวาแนนจริงๆ) แตแลวก็มีเหตุการณที่ทําใหเธอตองมาเปนบัดดี้คูกันกับเขา (โอยยย 

อะไรมันจะโชคดีขนาดนี้คะแมทูนหัว) แลวเธอจะทํายังไงเมื่อเธอไมสามารถตานทาน

ตอฟโรโมนอันฮอตฉาของเขาไดเลย มาติดตามเอาใจชวยปงปงกันเถอะคะ วาแลว

มยองนังก็ขอตัวไปสองไอจีตอดีกวา @,,@

ดวยไมตรีจิต

สาวนอยมยองนัง

สํานักพิมพแจมใส
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[คําเตือน : โปรดระวังเลือดกําเดาหยดเปรอะหนากระดาษไมรูตัว]

หลังจากปลอยใหคูบัดดี้หมีครองใจใครหลายๆ คนไปแลว คราวนี้พอรชห้ิวบัดดี้

คูใหมมาเสิรฟดวย แถน แทน แทนนน~ My Buddy Gorilla นั่นเอง บางคนคิดวา

กอรลิลาคอนขางแปลก ซึง่มนัก็แปลกจรงิๆ นะละ แตในความแปลกมนัซอนความหวาน

ดวยนะเออ ไมคิดวากอริลลาจะพากุกก๊ิกย้ิมแกมแตกไดขนาดนี้ รับประกันความแซบ 

ความหื่น ความออย ความเลือดกําเดาแตกกันไปขางหน่ึงเลย (ฮาาา~)

ไอเดียเลมน้ีตอยอดมาจากเลม My Buddy Bear เรื่องบัดดี้ซินโดรม พอรชเลย

เอามาเสริมพล็อตและขยายความออกมาเปน My Buddy Gorilla หลายคนคงเคย

มีโมเมนตแอบรักเพ่ือนรวมหองบางแหละเนอะ...ย่ิงไดมาเปนบัดดี้คูกันแลวมันก็จะ...

โอยยย หยิบไปจายเงินเอากลับไปอานเด๋ียวนี้! ก๊ักๆๆ คูพระ-นางคูนี้บอกไดเลยวา

เรียกเสียงฮาไมแพคูกอนแนนอน ยังคงคอนเซ็ปตบัดดี้เปนหลัก ฟลกูดและเบาสมอง

เหมือนเดิม ไดพักมาเขียนอะไรตลกๆ แบบน้ีถือเปนการรีเฟรชไป

ในตัวเลยเนอะ

พูดคยุกันไดท่ีแฟนเพจ facebook.com/Porshenocchio 

และ #MyBuddyGorilla ในทวิตเตอรนะครบั

Porshenocchio
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นักเขียนบอกวาชอบเวลาเราวาดกลามเลยรีเควสตฉากพระเอกโชวกลามมาให

วาดบอยๆ คะ XD ซึ่งอันท่ีจริงก็เหมือนไดฝกวาดไปดวยเหมือนกัน ถาคนอานชอบ

ก็จะดีใจมากๆ คะ พูดถึงเลมน้ีเปนธีมกอริลลาซึ่งเราเองก็ไมคอยไดวาดสัตวแนวนี้

บอยๆ ดวยคะ แตก็วาดสนุกดี ถาเกิดขอผิดพลาดก็ตองขออภัยดวยนะคะ ขอบคุณคะ 

^^
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บทน�ำ

Liked by zomsomzaaa, sulie_farm and 84 others

rodtank_tn ส่งท้ายก่อนปิดเทอม #nowburnbabyburn #ต่อด้วยชาบู

View all 13 comments

22 MINUTES AGO · SEE TRANSLATION

ฉันจ้องรูปบนหน้าจอโทรศัพท์มือถือตัวเองนานได้เกือบสองนาทีแล้ว 

มันเป็นรูปของหนุ่มผมด�าคนหนึ่งเซลฟี่กับกระจกบานใหญ่ในยิมของโรงเรียน 

สิ่งท่ีท�าให้ฉันไม่อาจละสายตาจากหน้าจอได้เลยคือ...เสื้อยืดสีด�าของเขา 

ที่สวมอยู่มันรัดรูปจนเห็นสัดส่วนของกล้ามเน้ืออย่างชัดเจนน่ะสิ O.,O!

เจ้าของแอ็กเคาต์อินสตาแกรมน้ีไม่ใช่คนอื่นคนไกลเลย เขาคือ 'รถถัง' 

เพื่อนร่วมห้องของฉันเอง 

สาบานว่าฉันไม่อยากจะให้เปิดเร่ืองด้วยสีหน้าโรคจิตแบบนี้ แต่มัน 

ก็อดไม่ได้จริงๆ =.,= ดูไอ้สิ่งท่ีมันนูนๆ เป็นปุ่มเล็กๆ ตรงหน้าอกของเขาสิ 

นั่นมันหัวรถถังจิ๋วใช่มั้ย (หายใจฟืดฟาด)

โอเค ต้ังสติก่อน อย่าเพ่ิงปล่อยให้หน้าอกรถถังมาท�าให้ตวัเองเสยีสตไิด้
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เชยีวนะ ถึงแม้มนัจะแน่นเปรีย๊ะน่ามองสดุๆ ก็ตาม (หายใจฟืดฟาดอย่างต่อเน่ือง)

ตอนแรกฉันต้ังใจจะกลับบ้านไปดูซีร่ีส์เกาหลีเพ่ือผ่อนคลายสมอง 

หลังสอบไฟนอลเสร็จสักหน่อย แต่พอมาเห็นรูปของหนุ่มดวงตาสีไวน์แดง 

คู่สวยแล้วฉันถึงกับเลี้ยวเปลี่ยนเส้นทางเดินไปโรงยิมแทบไม่ทัน 

การสอบวันน้ีผ่านไปด้วยดีตามท่ีคิดไว้ ท�าให้ฉันเดินออกจากห้องสอบ

อย่างอารมณ์ดี เพราะมันก�าลังหมายความว่า...เป้าหมายของฉันส�าเร็จไปอีก

หนึ่งขั้นน่ะสิ ซึ่งเป้าหมายท่ีว่าคือการคว้าต�าแหน่ง 'นักเรียนยอดเย่ียม' มา 

ครอบครองในวันเรียนจบ มันเป็นต�าแหน่งที่นักเรียนหัวกะทิในมัลคอล์ม  

อินเตอร์เนชั่นแนล สกูลต้องการมากที่สุด มันเหมือนเป็นต�าแหน่งท่ีเปล่ง

ประกายลอยอยู่เหนือใบเรียนจบอีกที 

แต่มันมีกฎอยู่ 2 ข้อคือหน่ึง...ประวัติพฤติกรรมตลอดการเรียนต้อง 

ขาวสะอาด สอง...เกรดเฉลี่ยรวมในวันจบการศึกษาต้องมากกว่า 3.75 ขึ้นไป 

ซึ่งคนอย่างฉันไม่ต้องกังวลเพราะตัวเองเป็นเด็กเนิร์ดสนิท เหมือนแม่ชีในห้อง

ที่ไม่เคยมีเร่ืองมีราวกับใคร และเกรดเฉลี่ยของฉันก็เกือบ 4.00 มาตลอด  

เรียกได้ว่าฉันลอยล�าอยู่ในเซฟโซนสุดๆ

ไม่ได้จะคุยโวนะ ถ้าไม่เชื่อเดี๋ยวจะเอาเกรดเฉลี่ยสะสมฉบับปัจจุบัน 

มาให้ดูเลยก็ได้ว่าตัวเลขสามตัวบนน้ันมันเรียงตัวสวยงามมากแค่ไหน J
ท่ักๆๆๆ

ใช้เวลาไม่นานฉันก็เดินมาถึงโรงยิมที่ตั้งอยู่ข้างตึกเรียนหลัก บริเวณ 

ชั้นล่างโรงเรียนสร้างให้เป็นห้องส�าหรับฟิตเนสขนาดใหญ่ไว้ให้เด็กนักเรียน 

มาใช้บริการ ตรงเคาน์เตอร์มีเจ้าหน้าท่ีผู้ชายกล้ามโตยืนเฝ้าอยู่ ฉันยืนละล้า

ละลังอยู่ตรงทางเข้าสักพักเพราะไม่กล้าเข้าไป สุดท้ายจึงเลือกมายืนหลบอยู่

หลังเสาติดกับกระจกใสท่ีสามารถมองทะลุเข้าไปในห้องฟิตเนสได้แทน 

"O_O"

นั่นไง...รถถังก�าลังนั่งออกก�าลังกายบนม้าน่ังตัวยาว เขายกดัมเบลล์

ด้วยมือข้างเดียวเป็นจังหวะ เส้นผมสีด�าสนิทปรกหน้าเล็กน้อย เขาดูจะตั้งใจ

กับการออกก�าลงัจนไม่ได้สนใจคนอืน่นอกจากดมัเบลล์ในมอื และมนัย่ิงท�าให้

เสน่ห์ของเขาเพ่ิมมากข้ึน กล้ามเน้ือแขนเคลอืบเหง่ือขยับขึน้ลงท�าให้ล�าคอฉนั
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แห้งผาก (หายใจฟืดฟาด -.,-)

สิ่งส�าคัญคือ...ฉันไม่ได้รีบวิ่งหน้าตั้งมาท่ีห้องฟิตเนสเพียงเพราะ 

แอบมองเขาจากหลังเสาปูนบ้าๆ น่ีหรอก ถึงแม้ว่ามันจะเป็นสิ่งที่ฉันท�า 

มาโดยตลอดก็ตามน่ะนะ (. .);

ความจริงฉันต้ังใจจะมา...ถ่ายรูปรถถังยังไงล่ะ (' ')/

โอเค ยอมรับว่ามนัฟังดูแปลก ไม่ส ิมนัค่อนข้างฟังดโูรคจติด้วยซ�า้ แต่ 

ฉันอยากถ่ายรูปเขาจริงๆ นะ มันจริงอยู่ที่ฉันสามารถเซฟรูปเขาจากโซเชียลได้ 

แต่ว่า...มันไม่ได้อารมณ์น่ะสิ 

เดี๋ยวก่อน! มันไม่ใช่อารมณ์โรคจิตหรืออะไรนะ เฮ้อออ! ฉันจะอธิบาย

ยังไงให้เข้าใจดี เอาเป็นว่ามันได้อารมณ์ฟินคนละแบบจริงๆ ฉันเคยไปยืน 

รอรับศิลปินเกาหลีท่ีสนามบินหลายชั่วโมงเพียงเพราะอยากถ่ายรูปศิลปิน 

กับมือตัวเอง แม้ว่ารูปท่ีได้จะเบลอจนไม่เห็นตาด�าและอยู่ไกลลิ่วเลยก็ตาม  

(ไม่ต้องห่วง ฉันไม่เคยว่ิงตามศิลปินเป็นซอมบี้แน่นอน) แต่มันก็มีคุณค่า 

ทางจิตใจมากกว่าไปเซฟมาจากคนอื่นอีกนะ T_T; (ฉันยังตั้งรูปเบลอๆ น่ัน 

เป็นวอลล์เปเปอร์ในโทรศัพท์เลย)

ความจริงเจตนาฉันคือถ่ายแล้วเก็บเอาไว้ดูคนเดียวน่ันแหละ ใน

โทรศัพท์ฉนัมโีฟลเดอร์ของเขาโดยเฉพาะเลยด้วย พรุง่นีก็้จะปิดเทอมสองแล้ว 

กว่าฉันจะได้เจอเขาอีกครั้งก็อีกตั้งหลายเดือน ขอแอบถ่ายรูปไว้ดูต่างหน้า 

ให้หายคิดถึงสักหน่อยแล้วกัน

หลังจากมองซ้ายมองขวาเรียบร้อยฉันจึงค่อยๆ ยกโทรศัพท์ข้ึนมา 

จิม้แอพฯ กล้องถ่ายรปู ใช้น้ิวชีแ้ละน้ิวโป้งแหวกหน้าจอเพ่ือซมูให้เหน็เขาชดัๆ 

จังหวะท่ีก�าลังจะกดถ่ายอยู่นั่นเอง จู่ๆ ก็มีผู้หญิงสองคนเดินผ่านมา ฉันรีบ 

ชโูทรศพัท์ข้ึนและท�าเป็นก�าลงัเซลฟ่ีตัวเองเพลนิๆ พวกเธอมองฉนัด้วยสายตา

แปลกๆ พร้อมกับซบุซบิปนหวัเราะก่อนจะเดนิห่างออกไป 

ฟู่ววว~

ฉนัถอนหายใจอย่างโล่งอก น่ีคดิว่าตวัเองแอบถ่ายเขาเนยีนๆ แล้วนะเน่ีย 

แต่บางทีพวกเธออาจจะไม่ได้พูดถึงฉันก็ได้ ช่างเถอะๆ ฉันคงจะวิตกกังวล 

มากเกินไป อกีอย่างท่าทางของฉนัก็ดไูม่มพิีรธุอะไรท้ังน้ันน่ีนา แค่มายืนหลบ
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ถ่ายรปูอยู่หลงัเสาปนูเอง (' ');

พอทุกอย่างกลับเข้าสู่ปกติ ฉันกระแอมไอและยกโทรศัพท์ขึ้นอีกครั้ง  

ทว่าผู้ชายในหน้าจอก�าลังจับชายเสื้อตัวเองก่อนท่ีเขาจะรูดมันข้ึนไปด้านบน 

เผยให้เห็นกล้ามหน้าท้องที่ผ่านการออกก�าลังกายอย่างดีเต็มหน้าจอโทรศัพท์ 

ผนังจมูกฉันร้อนวาบขึ้นมาทันทีเหมือนมีคนมาสุมไฟแก้ภัยหนาวในโพรงจมูก

O.,O!

นี่อย่าบอกนะว่าเขาตั้งใจจะให้ฉันถ่ายรูปหุ่นของเขากลับไปดูต่างหน้า 

ในช่วงปิดเทอมน่ะ โอ๊ยยย นี่มันก�าไรชัดๆ ก�าไรสูงสุดในไตรมาสของชีวิตฉัน 

ปีน้ีเลย สายตาฉันจับจ้องไปยังซิกซ์แพ็กส์แน่นๆ โดยไม่อยากจะกะพริบตา 

สกัครัง้เดยีว ส่วนนิว้ทีค้่างอยู่ตรงปุม่กดชตัเตอร์สัน่เลก็น้อยจนเผลอกดถ่ายรวัๆ 

ไปแล้วจ้าาา~ 

อืม้หืมมมม บอกเลยว่าแน่นมาก หนุ่มอายุสบิหกท�าไมถึงหุ่นดแีบบนีน้ะ  

ดชูัน้เหงือ่ทีเ่คลอืบกล้ามหน้าท้องเขาส ิ โอ้มายยย ใจละลายซมึลงไปยังพ้ืนโลก 

แต่ก่อนทีห่วัใจฉนัก�าลงัจะวายตาย ความชืน้ตรงเหนอืรมิฝีปากก็ท�าให้ฉนัต้อง 

รบีใช้อกีมอืขึน้แตะ พบว่าปลายนิว้มลีะ...เลอืดเปรอะตดิมาด้วย

พระเจ้า น่ีฉันเลือดก�าเดาไหลจริงๆ ด้วย O.,O

ท�าไมทุกสิ่งทุกอย่างถึงท�าให้ฉันดูเป็นคนโรคจิตได้ขนาดน้ีเน่ีย ยืน 

ลับๆ ล่อๆ แอบถ่ายรูปผู้ชายถอดเสื้อพร้อมมีเลือดอาบจมูก ฮือออ แค่จะมา

ถ่ายรูปเพ่ือนในห้องเองนะ ไม่ได้จะเอาไปใช้ในทางเสียๆ หายๆ สักหน่อย

"ท�าอะไรของเธอน่ะ!" 

จงัหวะทีใ่ช้หลงัมอืเชด็เลอืดลวกๆ มนัก็มเีสยีงเสยีงหน่ึงโพล่งขึน้มาจาก

ด้านหลัง ฉันหันขวับไปมองด้วยความตกใจ เลือดในตัวพานเย็นเฉียบขึ้นมา

ทันทีที่สมองประมวลผลว่าเจ้าของเสียงนั้นเป็นใคร 

'รุ่นพ่ีจีจี้' มีเส้นผมสีบลอนด์ยาวสลวย ใบหน้าลูกคร่ึง ดวงตาเรียวด ุ

สนี�า้ตาลอ่อนท�าให้ฉนัรูส้กึกลวัเลก็น้อย อกีอย่างฉนัรู้กิตตศิพัท์ของผูห้ญิงคนน้ีด ี

น่ะส ิเหนือสิง่อืน่ใด...เธอคอืพ่ีสาวของรถถังยังไงล่ะ แต่ถ้าพูดว่าพ่ีสาวคนละแม่

จะถูกกว่า ซึ่งนั่นมันไม่ใช่ประเด็นที่ฉันควรสนใจตอนนี้ เพราะการที่รุ่นพ่ีจีจี้

ปรากฏตัวตอนนี้มันไม่ใช่เรื่องน่าอภิรมย์สักเท่าไหร่ เรียกได้ว่ามันเป็นหายนะ
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ขนาดย่อมเลยล่ะ T_T

ถ้าฉันบอกว่าเธอเป็นผู้หญิงจ�าพวกที่มีรังสีอ�ามหิตแผ่กระจายเป็นออ

ร่ารอบตัวคงจะนึกภาพออกใช่มั้ย น่ีแหละนางพญาของเอ็มไอเอส

"ฉันถามว่าเธอก�าลังท�าอะไรอยู่!"

"เอ่อ...คือ..." ฉันอึกอัก พยายามหาข้อแก้ตัวให้ตัวเองดูไม่มีพิรุธ แต ่

หัวกลับตื้อตันข้ึนมาเสียได้ เย่ียม! สมองฉันมักท�างานช้าตอนที่ตกอยู่ใน

สถานการณ์ท่ีไม่ปลอดภัย ย่ิงตอนท่ีถูกสายตาดุของรุ่นพ่ีจีจี้มองมาแบบนี้  

โอ๊ยยย หาข้อแก้ตัวให้ตัวเองไม่ได้เลย

"เธอจะอธิบายไอ้ท่าทางลับๆ ล่อๆ ของตัวเองว่ายังไง ฉันเห็นนะว่าเธอ

ก�าลังแอบถ่ายรูปน้องชายของฉันน่ะ"

ฉันรู้สึกถึงเหงื่อเม็ดโตท่ีผุดข้ึนมาเต็มหน้าผากก่อนจะเลื่อนสายตา

เหลือบไปมองรถถังท่ียังคงยืนออกก�าลังกายข้างในห้องฟิตเนส

"รุ่นพ่ีจีจี้คะ...คงตาฝาดแล้วล่ะค่ะ ฉะ...ฉันแค่ยืนถ่ายรูปตัวเองเฉยๆ" 

อีกฝ่ายพ่นลมหายใจหน่ายราวกับไม่เชื่อค�าโกหกท่ีฉันคิดว่าเนียนดีแล้ว  

"เอ่อ...ขอตัวนะคะ พอดีแม่มารอรับท่ีหน้าโรงเรียนแล้ว (' ')"

ว่าจบฉันก็ตั้งท่าจะเดินหนีไปอีกทาง ทว่าน�้าเสียงแหลมปรี๊ดเสียด 

ยอดเขาเอเวอเรสต์ของรุ่นพ่ีจีจี้กลับร้ังขาท้ังสองข้างฉันได้ทันที

"อย่าให้ฉันต้องใช้ก�าลังนะ!!"

จากนั้นเจ้าของเสียงแหลมก็เดินท่ักๆ มาหยุดตรงหน้า คิ้วเรียวสวย 

ของรุน่พ่ีจจีีข้มวดเข้าหากันอย่างไม่สบอารมณ์ก่อนเจ้าตัวจะแบมอืมาตรงหน้า 

ฉันถลึงตามองฝ่ามือขาวเนียนของรุ่นพ่ีจีจี้ด้วยความตกใจปนสงสัย

"ให้ฉันดูลายมือท�าไมคะ"

"ส่งโทรศัพท์มา"

"หา!? O_O" ฉันกระตุกมือข้างที่จับโทรศัพท์ไปด้านหลังโดยอัตโนมัติ  

และวินาทีต่อมาก็เพ่ิงรูว่้าปฏิกิริยาของตัวเองมนัน่าสงสยัสดุๆ น่าสงสยัโคตรๆ 

เลยเอาจรงิๆ (ตบหน้าผากตวัเองในใจเป็นจงัหวะสแตนด์เชยีร์!)

"ถ้าเธอบอกว่าไม่ได้ถ่าย ง้ันก็ส่งโทรศัพท์มาให้ฉันดูเพ่ือยืนยันความ

บริสุทธ์ิสิ"
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"แต่น่ันมัน..."

"อย่าให้ฉันต้องใช้ก�าลังเลยนะ" 

คราวน้ีรุ่นพ่ีจีจี้ย�้าด้วยน�้าเสียงต�่า สายตาที่มองมาท�าให้ฉันหายใจ 

ผิดจังหวะ เหมือนเธอก�าลังเอื้อมมือมาเขย่าคอฉันพร้อมตะคอกว่า 'เอา

โทรศัพท์มานะยัยบ้า!' ยังไงยังง้ันเลยล่ะ ซึ่งถ้าฉันยังคงไม่ส่งโทรศัพท์ให้เธอ 

ฉันอาจจะโดนบีบคอตายหรือไม่ก็ถูกจับหัวโขกกับมุมเสาจริงๆ ก็ได้ แต่ถ้า 

ขืนย่ืนหลักฐานไปให้รุ่นพ่ีจีจี้ฉันอาจจะตายสยองกว่าท่ีคิดอีกก็ได้ ฮือออ

พอเห็นว่าความตายมายืนดักพร้อมกวักมือเรียกฉันจึงตั้งท่าจะว่ิงหนี 

อีกครั้ง 

ทว่า...มันเป็นการกระท�าท่ีสิ้นคิดมากจริงๆ

หมับ!

ขนต้นคอลุกชันตอนที่มีสัมผัสเย็นวาบเกิดขึ้นตรงล�าคอด้านหลัง ฉัน 

ตัวแข็งทื่อและสั่นเล็กน้อย รุ่นพ่ีจีจี้ค่อยๆ ขยับตัวมาด้านข้างในขณะที่ฝ่ามือ

ยังคงกุมล�าคอฉนัอยู่ รอยย้ิมชัว่ร้ายน่ันท�าให้ฉนัรมิฝีปากสัน่ด้วยความหวาดกลวั 

ถ้าจะปล่อยพลงัมดืออกมามากขนาดนีก็้สาปฉนัให้กลายเป็นกบเป็นเขยีดไปเลย

สคิะ TOT

รุ่นพ่ีจีจี้ไม่ได้พูดอะไรออกมา เธอแค่แบมือมาตรงหน้าฉันเหมือนเดิม 

ซึ่งมันก็มากพอท่ีจะท�าให้ฉันยอมวางโทรศัพท์มือถือบนมือเธออย่างว่าง่าย 

U_U; ไม่มีทางหนีแล้วจริงๆ นอกจากฉันจะสิงเข้าไปในเสาปูนข้างๆ แทนน่ะ

"ดีมากจ้ะ"

อีกฝ่ายยอมคลายมือออกและหันไปสนใจโทรศัพท์มือถือของฉันแทน  

ส่วนตัวเองได้แต่ยืนก้มหน้าก้มตายอมรับชะตากรรมท่ีก�าลังจะเกิดในอีก 

ไม่ก่ีวินาทีข้างหน้า แต่ถ้าโชคเข้าข้าง รุ่นพ่ีจีจี้อาจจะไม่เจอโฟลเดอร์ลับท่ีฉัน 

เอาไว้เก็บรูปท่ีแอบถ่ายรถถังเอาไว้นะ บางทีเธออาจจะเกิดอาการตาพร่ามัว 

ชัว่ขณะ โดนเศษขีต้าอ�าพรางหรอือะไรเทือกนัน้ 

ขอให้โชคเข้าข้างฉันด้วยเถอะ สาธุสามจังหวะ!

"โอ้ มาย ก็อด! น่ีเธอเป็นโรคจิตง้ันเหรอ!?"

"มันไม่ใช่แบบน้ันนะคะ ฉันแค่ถ่ายรูปเขาแค่รูปเดียวเท่านั้นจริงๆ"
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"แล้วเธอจะอธิบายเรื่องพวกนี้ยังไง" รุ่นพี่จีจี้พลิกหน้าจอโทรศัพท์มาให้

เห็น และมันก�าลังโชว์โฟลเดอร์ลับที่ฉันกลัวนักกลัวหนาเด่นหราอยู่บนนั้น

ดูเหมือนโชคจะไม่เข้าข้างฉันในวันน้ีจริงๆ สินะ U_U;

ฉันเงียบและก้มหน้ามองพ้ืนเพราะไม่รู ้จะหาข้อแก้ตัวยังไงในเมื่อ 

หลักฐานมันรัดตัวแน่นขนาดนี้ แถมบนพ้ืนก็ไม่มีว่ีแววของข้อแก้ตัวให้ฉัน 

รอดจากสถานการณ์อนัเลวร้ายแบบนีไ้ด้ ในเมื่อหลกัฐานชิน้ดมีนัตกอยูใ่นมือ

ของผู ้หญิงที่มีอ�านาจมากกว่าฉันหลายเท่าแล้วล่ะก็...แทบจะไม่มีอะไร 

ไปต่อกรได้เลยล่ะ เหมือนรุ่นพี่จีจี้ก�าลังเล็งขีปนาวุธมาที่เบ้าหน้าฉัน โดยที่ฉัน 

มีเพียงไม้จิ้มฟันโง่ๆ ไว้ป้องกันตัว พอจะเห็นภาพใช่มั้ย TT_TT

"เธอมันดูโรคจิตสุดๆ"

ฉันแค่แอบถ่ายรูปเพ่ือนในห้องเก็บไว้เท่าน้ันเอง มันดูน่ารังเกียจ 

ขนาดนั้นเลยเหรอ

ความคิดน้ันกลับต้องชะงักลงตอนท่ีพบคราบเลือดตรงหลังมือตัวเอง  

ถ้าฉันเป็นรุ่นพ่ีจีจี้เดินมาเห็นผู้หญิงท่าทางประหลาดยืนแอบถ่ายรูปน้องชาย 

ตัวเองก�าลังถอดเสื้อพร้อมกับมีเลือดเปรอะจมูก ฉันก็ต้องคิดว่ายัยนั่นเป็น 

โรคจติแน่ๆ ยิง่มาเจอโฟลเดอร์ลบัพวกนัน้ด้วยน่ะนะ

แต่ฉันไม่คิดนี่นาว่าเขาจะถอดเสื้อสุ่มสี่สุ่มห้าแบบนั้น ช่างเถอะ ยังไง

ฉันก็ดูเป็นคนโรคจิตจริงๆ น่ะล่ะ

จังหวะนั้นร่างบางกลับหมุนตัวเดินหนีไปพร้อมกับโทรศัพท์ในมือ ฉัน

รีบขยับตัวไปดักหน้าด้วยความตื่นตระหนก อาการตื่นเต้นพวกนี้ก�าลังท�าให้

ฉันหายใจไม่ทันเลยด้วยซ�้า บ้าจริง!

"ระ...รุ่นพ่ีก�าลังจะไปไหนคะ"

"ฉันจะไปบอกน้องชายของฉันน่ะสิ"

"มะ...ไม่ได้นะคะ!"

"จากน้ันฉันจะเอาเรื่องนี้ไปบอกมิสเตอร์ไทเลอร์ต่อ" ชื่ออาจารย์ 

ฝ่ายปกครองที่หลุดออกมาจากปากรุ่นพ่ีจีจี้ท�าให้ฉันเบ้หน้าด้วยความกลัว 

เลอืดในร่างกายเย็นเฉยีบ "เธอดิน้ไม่หลดุแน่ๆ เพราะนอกจากฉนัจะมหีลกัฐาน

จากโทรศัพท์มือถือของเธอแล้ว นั่น...ภาพจากกล้องวงจรปิดตรงนั้นมันก็เป็น 
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อีกหลักฐานส�าคัญ"

ฉันมองตามน้ิวชี้ของเธอไปยังกล้องวงจรปิดท่ีหันมาทางเสาท่ีฉัน 

ยืนแอบถ่ายรูปเมื่อก้ีพอดิบพอดี อะไรจะซวยขนาดนี้เน่ีย

"ไม่ได้นะคะ รุ่นพ่ีจะท�าแบบน้ีไม่ได้" 

"ท�าไมฉันจะท�าไม่ได้" เธอย้อนกลับพร้อมกับมุ่นคิ้ว

"คะ...คือว่า..." ฉันอ�้าอึ้งอีกครั้ง ไม่ใช่ไม่รู้ค�าตอบ แต่ฉันก�าลังชั่งใจว่า

ควรพูดออกไปดีรึเปล่า 

ถ้ารถถังรู้เรื่องน้ี เขาจะต้องรังเกียจฉันแน่ๆ และถ้าเรื่องน้ีไปถึงหู 

มิสเตอร์ไทเลอร์ ฉันจะถูกสอบสวนพฤติกรรม เรียกผู้ปกครอง เอ็มไอเอสนิวส์ 

จะตีแผ่เรือ่งของฉนับนหน้าหนึง่ เพ่ือนๆ จะตราหน้าฉนัเป็นสตอล์กเกอร์โรคจติ 

ชาวเนต็จะถล่มฉนัจนไม่มทีียื่น

สิ่งส�าคัญท่ีสุด...ฉันจะมีรอยด่างพร้อยในประวัติของตัวเอง และมันจะ

ส่งผลให้ฉันพลาดต�าแหน่งนักเรียนยอดเยี่ยมที่ตั้งใจไว้ในวันเรียนจบน่ะสิ!

น่ันคือสิ่งท่ีฉันปล่อยให้มันเกิดข้ึนไม่-ได้-เด็ด-ขาด!

ยังไงฉันก็ไม่ยอมให้รุ่นพ่ีจีจี้ไปฟ้องมิสเตอร์ไทเลอร์หรือใครก็ตามได้  

แม้จะต้องกระโดดกัดคอนางพญาของเอ็มไอเอสตรงหน้าฉันก็ยอม แต่คิดไป

คิดมาฉันว่าน่าจะมีวิธีการอื่นท่ีได้ผลมากกว่าการนองเลือด คิดสิคิด ฉันจะ 

ท�ายังไงเพ่ือไม่ให้ผู้หญิงคนน้ีเอาเร่ืองฉันไปบอกให้คนอื่นรับรู้

"เธอก�าลังท�าให้ฉันเสียเวลา เหล่า 'มินเนี่ยน' ก�าลังรอฉันอยู่ ถอยไปซะ" 

รุ่นพี่จีจี้ผลักอกฉันจนตัวเองเซถอยหลังเล็กน้อย 

จังหวะท่ีเธอก�าลังเดินผ่านตัวฉันไปน้ันเอง ความคิดหนึ่งก็ผุดข้ึนมา 

ในสมอง มันรู้สึกแปล๊บๆ เหมือนถูกไฟฟ้าช็อต ฉันคิดว่ามันเป็นวิธีที่เข้าท่า 

ไม่ใช่น้อยเลยล่ะ เพราะมันเป็นเพียงแสงสว่างเดียวท่ีฉันมองเห็นในนาทีน้ี

"ดะ...เดี๋ยวก่อนค่ะ" ฉันเผลอเอื้อมมือไปรั้งท่อนแขนบางของรุ่นพ่ีจีจี้ไว้  

เธอปรายตามองแขนตวัเองท่ีถูกฉนัจบั ฉนัจงึรบีละมอืออกมาไว้ข้างล�าตวัอย่าง

เก้ๆ กังๆ ตามเดมิ "ฉนัมข้ีอเสนอค่ะ!"

"?"

"ฉันจะยอมเป็นมินเนี่ยนให้รุ ่นพ่ีค่ะ!" ฉันโพล่งออกไปด้วยน�้าเสียง 
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หนักแน่น ดวงตาเรียวดุของรุ่นพ่ีจีจี้วูบไหวไปชั่วขณะเหมือนเธอก�าลังตกใจ

และสนใจในเวลาเดียวกัน 

'มินเน่ียน' ท่ีฉันพูดมันไม่ใช่ตัวสีเหลืองสวมเอี๊ยมยีนในแอนิเมชั่นชื่อดัง

ท่ีชอบพูดภาษาแปลกๆ แต่มันหมายความถึงลูกสมุนของรุ่นพ่ีจีจี้ยังไงล่ะ  

เวลาไปไหนมาไหนเธอจะมลีกูสมนุคอยเดนิตามต้อยๆ เธอเรียกสมนุพวกนัน้ว่า

มินเนี่ยน ฉันรู้ดีเพราะเห็นมากับตาตอนพักกลางวัน และเอ็มไอเอสนิวส์ก็เคย 

ตีพิมพ์เรื่องราวพวกน้ี ซึ่งจากค�าสัมภาษณ์ของเหล่ามินเนี่ยนนั้น พวกเธอ 

ต่างบอกเป็นเสยีงเดยีวกันว่าตวัเองเตม็ใจเป็นมนิเน่ียนให้นางพญาของเอม็ไอเอส

"เธอเน่ียนะ?" ฝ่ายตรงข้ามขยับตัวมายืนกอดอกมองฉัน 

"ใช่ค่ะ"

"เธอจะเป็นมินเน่ียนให้ฉัน?"

"ใช่ค่ะ ฉันคิดว่าฉันสามารถใช้ 'นี่' เป็นมินเน่ียนท่ีดีให้รุ่นพ่ีได้อย่าง

แน่นอน" ฉันจิ้มนิ้วเข้าที่กลางหน้าตัวเอง แต่มันกลับท�าให้รุ่นพ่ีจีจี้ขมวดคิ้ว

เข้าไปใหญ่ 

"ฉันคิดว่าเธอใช้หน้าตาจืดๆ เชยๆ ให้เป็นประโยชน์กับฉันไม่ได้หรอก"

"เอ่อ...ฉันหมายถึงสมองค่ะ" ฉันห่อไหล่ลงก่อนจะเลื่อนนิ้วมาจิ้มที่ขมับ

แทน ชี้ผิดต�าแหน่งปุ๊บโดนตราหน้าว่าเป็นคนมั่นหน้าปั๊บ

"เธอชื่ออะไร"

"ปิงปิง เกรดสิบ ห้องเอค่ะ"

รุ่นพี่จีจี้หรี่ตามองฉันสักพักก่อนจะหยิบโทรศัพท์มือถือของตัวเองขึ้นมา 

เธอกดโทรไปหาใครบางคน รอไม่กี่วินาทีเธอก็กรอกเสียงนิ่งใส่โทรศัพท์

"มนิเน่ียนเบอร์หนึง่ ตอนนีฉ้นัต้องการให้เธอหาข้อมลูของผงิผงิ เกรดสบิ 

ห้องเอมาให้ฉนัหน่อย"

ฉันรีบยกมือขึ้นกลางอากาศเหมือนยกมือตอบค�าถามอาจารย ์

ในห้องเรียน รุ่นพ่ีจีจี้ชะงักไปเล็กน้อย

"ความจริงฉันชื่อปิงปิงค่ะ ปิงปิง"

เธอน่ิวหน้าไม่พอใจเล็กน้อยแต่ก็พูดต่อ "ปิงปิง เกรดสิบ ห้องเอ  

หาข้อมลูของผูห้ญิงคนนีแ้ล้วรายงานว่าเธอสามารถท�างานอะไรให้ฉนัได้บ้าง"
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บทสนทนาหยุดลงแค่น้ัน รุน่พีจ่จีีย้งัคงยกโทรศพัท์แนบหูและไล่สายตา

มองส�ารวจฉันเหมือนก�าลังเลือกผักในซูเปอร์มาร์เก็ต วินาทีน้ีต่อให้ต้องเป็น 

หัวหอมหรอืขึน้ฉ่ายฉนัก็ต้องยอมแล้วล่ะ เพราะมนัเป็นทางเดยีวทีจ่ะช่วยให้ฉนั

รอดตายในวันนีไ้ด้น่ะ 

ฉันฝืนย้ิมกว้างเพ่ือแสดงความมั่นใจ พยายามท�าตัวให้เป็นผักที่มี

คุณภาพที่สุด ในใจได้แต่ภาวนาขอให้ข้อเสนอของตัวเองส�าเร็จ รอไม่ก่ีนาที

ต่อมาฉันได้ยินเสียงเล็ดลอดมาจากปลายสายซึ่งก็คือมินเน่ียนเบอร์หนึ่ง  

ซึ่งฉันฟังไม่ได้ศัพท์หรอก แต่ที่น่าสนใจคือรุ่นพ่ีจีจี้เบิกตากว้างเล็กน้อยทันที 

ที่ได้ยินมัน 

"ขอบใจมาก เธอยังคงท�างานรวดเร็วทันใจเหมือนเคยนะมินเน่ียน 

เบอร์หน่ึง บายจ้ะ"

ฉนักลนืน�า้ลายเลก็น้อยอย่างท�าตวัไม่ถูกตอนท่ีรุน่พ่ีจจีีว้างสาย ข้อเสนอ

ของฉันจะได้ผลมั้ยนะ หรือว่าฉันจะต้องถูกคนอื่นตราหน้าว่าเป็นยัยโรคจิต 

แอบถ่ายรูปผู้ชายจริงๆ อนาคตของฉันจะต้องดับวูบลงแบบนี้น่ะเหรอ ไม่นะ  

นั่นมันเป็นเรื่องท่ีเลวร้ายท่ีสุด เหมือนฉันต้องถูกจับแก้ผ้าแล้วยืนประจาน 

หน้าเสาธง แค่คดิก็อยากจะแทรกหน้าหนีไปโผล่ท่ีทวีปอืน่แล้วเน่ีย

"ตกลงฉันจะรับเธอมาเป็นมินเน่ียน...เบอร์สี่ของฉัน"

ในท่ีสุดโชคก็เข้าข้างปิงปิงคนน้ีจนได้ ฉันพ่นลมหายใจพรืดจนปอด 

แทบทะลักออกมากองกับพ้ืน ฉันคงไม่ต้องถูกประจานความลับน่าอายของ 

ตัวเองแล้วสินะ รุ่นพ่ีจีจี้ส่งโทรศัพท์คืนมาให้ ฉันเอื้อมมือหมายจะเข้าไปรับ 

แต่เธอดึงกลับไปเสียก่อน

"แต่เธอต้องลบรูปน้องชายฉันออกไปจากโทรศัพท์ให้หมด ไม่ใช่แค่

โทรศัพท์อย่างเดียว ฉันหมายถึงรูปท้ังหมดจริงๆ และห้ามแอบถ่ายรูปเขาอีก 

จ�าไว้!"

"ขะ...เข้าใจค่ะ" ฉันพยักหน้าหงึกๆ รุ่นพ่ีจีจี้จึงส่งโทรศัพท์คืนมา ฉัน 

รีบรับมันมาไว้และก�าแน่นราวกับกลัวว่าเธอจะแย่งมันไปอีกรอบ

"แล้วก็เช็ดเลือดซะ มันท�าให้เธอดูน่ากลัวเป็นบ้าเลย"

จากน้ันรุ่นพ่ีจีจี้ก็ส่งเสียงหัวเราะออกมา ฉันแอบสะดุ้งเล็กน้อยก่อนจะ
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ห่อไหล่ลงอย่างไม่กล้ามองหน้าอีกฝ่าย รู้สึกตัวเองตัวหดเล็กลงเรื่อยๆ และ

เสียงหัวเราะท่ีได้ยินมันก็ท�าให้ฉันรู้สึกประสาทหลอนนิดๆ 

...เหมือนเป็นสัญญาณว่าฉันเพ่ิงได้ลงชื่อท�าสัญญากับซาตานไป

เรียบร้อยแล้ว

1
กอริลล่ำกับมินเน่ียนเบอร์สี่

Malcolm International School (Thailand) มลัคอล์ม อนิเตอร์เนชัน่แนล 

สกูล (ไทยแลนด์) หรอืเรยีกย่อๆ ว่า M.I.S โรงเรยีนนานาชาตชิือ่ดงัอนัดบัต้นๆ  

ของประเทศไทย พูดได้เตม็ปากเลยว่าฉนัภมูใิจทีไ่ด้เรยีนอยู่ท่ีโรงเรยีนคณุภาพ

แบบน้ี นอกจากนั้นฉันยังต้ังปณิธานแน่วแน่ว่าตัวเองจะต้องจบการศึกษา 

จากโรงเรยีนนีด้้วยต�าแหน่ง 'นกัเรียนยอดเย่ียม' เพ่ือเป็นเกียรตขิองวงศ์ตระกูล 

เพ่ือเติมเต็มความหวังที่พ่อแม่ฝากฝังเอาไว้ตั้งแต่ฉันก้าวขาเหยียบเข้ามาใน 

รัว้โรงเรยีนเป็นครัง้แรก (เขย่าก�าป้ัน เงยหน้ามองฟ้า ช่วยเปิดเพลงปลกุใจเป็น 

ซาวนด์ประกอบยิง่ดค่ีะ) 

การจบการศึกษาพร้อมต�าแหน่งนักเรยีนยอดเย่ียมนัน้มข้ีอแม้อยู่สองข้อ

หลักใหญ่ๆ ด้วยกัน หนึ่ง...ประวัติพฤติกรรมตลอดการเรียนต้องขาวสะอาด  

และสอง...เกรดเฉลีย่รวมในวันจบการศกึษาต้องมากกว่า 3.75 ขึน้ไป ท่ีส�าคญั

แต่ละห้องจะมนัีกเรียนยอดเย่ียมเพียงห้องละ 3 คนเท่าน้ัน

ทุกอย่างก�าลงัไปได้สวย จนกระทัง่เหตกุารณ์เมือ่ตอนเกรดสบิเทอมสอง

มนัได้เปลีย่นชวิีตของ 'ปิงปิง' คนน้ีไปตลอดกาล ในเมือ่ความลบัทีฉ่นัอยากให้

มนัตายไปพร้อมกันกลบัถูกใครบางคนมาเจอเข้าพอดบิพอดี

อย่างท่ีทุกคนรู ้กันนั่นแหละว่าฉันซวยแค่ไหนท่ีเกือบท�าให้ประวัติ

พฤตกิรรมอนัขาวสะอาดท่ีฉนัรักษามนัประหน่ึงพรหมจรรย์เกิดรอยด่างด�าขึน้มา

หน่ึงจุด มันเป็นจุดท่ีใหญ่มาก...ใหญ่จนมันสามารถท�าให้ฉันชวดต�าแหน่ง

นักเรยีนยอดเยีย่มได้ง่ายๆ ความต้ังใจท่ีท�ามาจะต้องสญูเปล่า แต่ไม่ต้องกลวั 

สมองอนัชาญฉลาดของฉนักลบัคดิหาทางหนีทไีล่ให้ตวัเองจนท�าให้ฉนัสามารถ

(ติดตามอ่านต่อได้ในฉบับเต็ม)
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