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คำ�นำ�

บางครั้งการคงความสัมพันธ์แบบคนรักก็เป็นเรื่องยาก ต้องอาศัยหลายปัจจัย

ในการประคองคู่ให้ยืดยาว ความไว้เน้ือเชื่อใจซึ่งกันและกัน การพยายามพูดคุย 

ปรับความเข้าใจจึงเป็นสิ่งสำาคัญ แต่ดูเหมือนว่าความสัมพันธ์ของ 'ซัน' กับ 'หมอก' 

อาจจะต้องใช้มากกว่าน้ัน ในเมือ่ทัง้คูเ่ริม่มาจากความรูส้กึตดิลบ ทะเลาะทกุครัง้ทีเ่จอ 

อย่าว่าแต่จะรักษาความสัมพันธ์เลย แค่ให้คุยดีๆ ด้วยกันก็ยากแล้ว อย่างนี้ทั้งคู ่

จะกล้าวางหัวใจไว้ให้อีกฝ่ายได้อย่างไร

ส่วนคู่ 'พีทเก้า' จาก 'Blue Kiss เพ่ือนแก้เหงา' น้ัน ครั้งน้ีพวกเขากลับมา 

พร้อมบททดสอบความสัมพันธ์ครั้งใหม่ ที่จะมาพิสูจน์ว่าทั้งคู่จับมือกันแน่นพอรึยัง  

ใครท่ีอยากทราบเรื่องราวของซันหมอกและพีทเก้าว่าจะเป็นอย่างไรก็รีบพลิกไป 

หน้าถัดไปเลยค่ะ 

ด้วยไมตรีจิต

สำานักพิมพ์เอเวอร์วาย
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ร่วมพูดคุย เสนอแนะ กับนิยาย everY ได้ที่

www.facebook.com/everyyyyy

ส�ำหรับผู ้อ่ำนที่มีอำยุ 18 ปีข้ึนไป

โปรดใช้วิจำรณญำณในกำรอ่ำน
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5Hideko_Sunshine

-หมอก-

พี่ซัน...เป็นพี่ชายของเพื่อนสนิทผมเอง

แต่เขาไม่ชอบขี้หน้าผมเลยสักนิด หาว่าผมเกเร

ชอบไปมีเรื่องต่อยตีและพาน้องชายเขาไปเสียคน

แถมยังอยากให้น้องชายเขาเลิกยุ่งเกี่ยวกับผมด้วย

แต่...ไหงเขามายุ่งกับผมซะเอง ไล่เท่าไหร่ก็ไม่ไปอีก!
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Dark Blue Kiss รักไม่ระบุสถานะ6

-ซัน-

หมอก...เป็นเพื่อนของน้องชายผมเอง

แต่ผมไม่ชอบขี้หน้าไอ้เด็กนี่เลย มันชอบกวนตีนผม

ไม่รู้จักเด็กไม่รู้จักผู้ใหญ่ แถมยังพาน้องชายผมไปเสียคน

ผมอยากให้น้องชายผมเลิกยุ่งเกี่ยวกับไอ้เด็กบ้านี่สักที

แต่...ไหงผมดันไปยุ่งกับมันซะเอง แถมยังไม่อยากเลิกอีก!
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-พีท-

ไอ้เก้า...เป็นแฟนผู้ชายคนแรกของผมเลย

ทีแรกผมก็คบกับมันแบบงงๆ รักกันแบบมึนๆ

ก็ไม่คิดหรอกนะว่าจะรักและอยากอยู่กับมันมาก

แต่คบกันไปคบกันมาผมก็อยากอยู่กับมันทุกวัน

ถามว่าจะมีวันเลิกกันมั้ย...บอกเลยว่าไม่มีทาง!
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Dark Blue Kiss รักไม่ระบุสถานะ8

-เก้า-

ไอ้พีท...เป็นรักแรกและเป็นแฟนคนแรกของผมเลย

ทีแรกผมเป็นฝ่ายแอบรักมันก่อนและไม่เคยหวังอะไร

ก็ไม่คิดหรอกนะว่าวันหนึ่งผมจะได้คบกับมันจริงๆ

แต่คบกันไปคบกันมามันก็กลายเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตผม

ถามว่าจะมีวันเลิกกันมั้ย...ผมนึกถึงวันนั้นไม่ออกเลย!
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G CLUB

ในเวลาเกือบตหีน่ึงเหล่าผเีสือ้ราตรท่ีีมารวมตวักันอย่างหนาแน่นในผบั

ชื่อดังแห่งหนึ่งย่านทองหล่อต่างเมาได้ท่ีและวาดลวดลายไปตามเสียงดนตร ี

ร้อนแรงกันอย่างเมามัน มีเพียงไม่ก่ีคนเท่าน้ันท่ีดื่มไปนิดหน่อยและไม่สนใจ

ออกลลีาไปตามเสยีงเพลง...ซึง่หน่ึงในคนเหล่านัน้ก็คอื 'ซนั'

แม้ว่าเขาจะนัดมาดื่มกับเพ่ือนสนิทต้ังแต่สมัยเรียนมหาวิทยาลัย  

แต่ด้วยความที่เขาขับรถมาเอง และพรุ่งนี้ต้องไปดูแลร้าน 'Blue Sky Café' 

(ร้านกาแฟของเขา) ท�าให้เขาไม่อยากดื่มหนักเกินไป

"เออ! แล้วมึงท�ายังไงถึงลากไอ้ซันมาได้เนี่ย"

'แม็ค' เพ่ือนในกลุ่มคนหน่ึงถาม 'กอล์ฟ' พลางหันมามองซันท่ีก�าลัง 

ยกแก้วเหล้าขึ้นดื่ม คนท่ีถูกพูดถึงเพียงช�าเลืองตามองคนถามเล็กน้อยแต่ก็ 

ไม่พูดอะไรแล้วยกเหล้าขึ้นดื่มต่อ

"กูก็บอกมันว่าถ้าไม่มาปาร์ตี้วันเกิดกูรอบนี้กูจะเลิกคบมันน่ะสิ"

"ถึงขั้นตัดเพื่อนเลยเหรอวะ" แม็คหัวเราะเมื่อได้ยินค�าตอบของกอล์ฟ

"เออ! นดัคราวก่อนมนัก็ไม่มา ถ้าคราวน้ีไม่มาอกีกูเลกิคบมนัจรงิๆ ด้วย"

"คิดเล็กคิดน้อยเก่ง"

ไม่พูดเปล่าแต่ซันยังด่าเพ่ือนทางสายตาด้วย...มันไม่ใช่ว่าเขาไม่อยาก

จะออกมาเจอเพื่อน เพราะถึงแม้เมื่อก่อนเขาจะเป็นคนท่ีมีภาพลักษณ์ดีงาม

บทน�า
พี่ชายเพื่อนที่เหมือนพ่อ
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Dark Blue Kiss รักไม่ระบุสถานะ10

จนห่างไกลค�าว่า 'เพลย์บอย' แต่เขาก็ยังออกไปปาร์ตี้กับเพื่อนๆ บ้าง แต่พอ

เรียนจบแล้วเปิดร้านกาแฟเป็นของตัวเองเขาก็ต้องทุ่มเทเวลาให้กับร้านก่อน

ถ้ามัวแต่ออกไปปาร์ตี้ ดื่มหนัก และเมาจนต่ืนสาย เขาจะดูแลร้าน 

ได้ยังไง แต่ดหีน่อยทีช่่วงนีร้้านเข้าท่ีเข้าทางแล้ว พนกังานทีจ้่างมาก็ท�างานได้

คล่องแคล่ว เขาถึงพอจะวางใจได้หน่อย

"ขยันสร้างเนื้อสร้างตัวขนาดนี้จะรีบเก็บเงินไว้แต่งเมียเหรอวะ"

"เมียที่ไหนกันวะ" กอล์ฟรีบพูดแก้แทนเจ้าตัว "ตั้งแต่มันเลิกกับ 'เจน'  

ตอนปีสามกูยังไม่เหน็มนัมสีาวคนใหม่เลย โสดจนงงไปหมด เอ๊ะ! หรอืแอบเมยี

มแีล้วแต่ไม่บอกเพ่ือนวะ"

"ไม่มี" ซันตอบหน้านิ่ง

"งั้นก็แปลก ระดับมึงนี่นะไม่มีผู ้หญิงเลย เฮ้ย! ใช่เหรอวะ" แม็ค 

จ้องหน้าซนัเหมอืนไม่อยากเชือ่ "แต่ถ้ายังไม่ม.ี..กูว่ามงึหาเอาคนืนีเ้ลยก็ได้นะ 

ผู้หญิงโต๊ะข้างๆ เขาจ้องมึงนานแล้วนะ"

"กูไม่เหมือนมึงที่จะปล่อยให้ข้างเตียงว่างไม่ได้" ซันสวนกลับ

"ร้ายยยยยย" กอล์ฟรับมุกทันที

ท้ังสามคนคุยกันเรื่องบนเตียงของแม็คอย่างสนุกสนาน แล้วจู่ๆ ซัน 

ก็มองไปที่โต๊ะตรงกันข้าม เขาเห็นเด็กวัยรุ่นกลุ่มหนึ่งก�าลังชนแก้ว ทีแรก 

เขาจะมองผ่านไปแล้วแต่สายตากลับสะดุดที่ใครคนหนึ่ง

หมอก...

แม้จะอยูไ่กลไปหลายโต๊ะและภายในผบัค่อนข้างมดืแต่ซนัจ�าไม่ผดิคนแน่ 

เพราะ 'หมอก' เป็นเพ่ือนสนทิ 'เรน' น้องชายเขาทีเ่จอหน้ากันบ่อยๆ ถึงแม้ว่า 

เขากับอกีฝ่ายจะเคยไม่กินเส้นกันก็เถอะ!

"มีอะไรหรือเปล่าวะ" กอล์ฟถามด้วยความสงสัย

"เปล่า" ซันส่ายหน้าปฏิเสธ

อย่างไรก็ตาม...ปากซันบอกว่าเปล่าแต่สายตาเขายังจ้องอยู่ที่โต๊ะน้ัน 

ก่อนทีเ่ขาจะมองนาฬิกาบนข้อมอืท่ีบอกเวลาตหีน่ึงครึง่เข้าไปแล้ว และเขาคิดว่า

มนัคงถึงเวลาทีเ่ขาจะต้องกลบั
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"เดี๋ยวกูกลับแล้วนะ"

"อะไรวะ ผับยังไม่ทันจะปิดเลย" แม็คโวยวายขึ้นเป็นคนแรก

"จะอยู่จนผับปิดเลยหรือไง" ซันท�าเสียงโหดใส่ "พรุ่งน้ีไม่ท�างานท�าการ

กันเหรอวะ"

"อะไรวะ นานๆ เจอกันที มึงจะรีบกลับไปไหน" กอล์ฟแย้งอีกคน

"ไปนอน"

ซนัตอบหน้าตายและเขาไม่รอให้เพ่ือนอนุญาตก็เดนิออกจากโต๊ะไปเลย

เพราะคนืนีแ้มค็บอกเอาไว้ว่าจะเป็นคนเลีย้งเองท�าให้เพ่ือนร่วมกลุม่ได้แต่บ่น

กระปอดกระแปดตามหลงั แต่ทัง้แมค็ทัง้กอล์ฟก็ไม่ได้คดิจะโกรธอย่างจรงิจงั

เพราะปกตซินัก็ไม่ใช่พวกดืม่จดัจนเมาหัวราน�า้อยู่แล้ว

แต่ท้ังพวกเขาสองคนไม่ทันได้สังเกตจึงไม่รู ้ว่าพอเดินออกไปแล้ว 

แทนที่ซันจะตรงไปที่ประตูร้านเพ่ือกลับบ้าน แต่เขากลับตรงดิ่งไปที่โต๊ะของ 

วัยรุ่นกลุ่มหนึ่งแทน

กลุ่มของหมอก...

"แล้วเพื่อนใหม่มึงเป็นไงบ้างวะ นิสัยอย่างมึงนี่มีคนคบมั้ย"

'ไมค์' เพ่ือนในกลุม่คนหนึง่ถามหมอก...ตัง้แต่พวกเขาแยกย้ายกันไปเรยีน

มหาวิทยาลัยก็ได้เจอกันน้อยลงมากหากเทียบกับเมื่อครั้งที่เรียนมัธยมปลาย 

ด้วยกัน ทุกคนอาจคิดว่าเทคโนโลยีพัฒนาไปไกล ช่วยให้ติดต่อกันไม่ยาก  

แต่พอเอาเข้าจรงิมนัก็ไม่เหมอืนตอนได้เจอหน้า กินข้าว และคลกุคลกัีนทกุวัน

แรกๆ พวกเขาก็คุยกันในไลน์กรุ๊ปไม่เปลี่ยนไปจากช่วงมัธยมปลายนัก

หรอก แต่นานวันเข้าต่างคนก็ต่างไปมีสังคมใหม่ๆ มีอะไรให้ต้องท�า คุยกัน 

น้อยลง ตดิต่อกันเพียงผวิเผนิ และอพัเดตเรือ่งราวของเพ่ือนผ่านโลกโซเชยีลบ้าง

เป็นบางครั้งบางคราวหรือคุยกันก็เรื่องส�าคัญเท่านั้น

ย่ิงหมอกเป็นพวกไม่ค่อยอัพเดตอะไรผ่านโซเชียลด้วยแล้วเพ่ือนๆ  

ยิ่งรับรู้ชีวิตเขาน้อยมาก นานๆ ถึงจะเห็นเขาอัพสเตตัสหรืออัพรูปลงเฟซบุ๊กที 

พอมีโอกาสออกมาเจอกันแบบนี้มันก็ต้องอัพเดตกันบ้าง
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"ก็ดี" หมอกตอบสั้นๆ

ค�าตอบนั้นท�าเอาเพ่ือนๆ ถึงกับมองหน้ากันเหมือนจะพูดว่า...มันจะ 

พูดน้อยไปไหนวะ!

"แสดงว่ายังมีคนคบอยู่"

"กูไม่ใช่มึงนะไอ้ไมค์จะได้ไม่มีใครคบ"

"ไอ้เวร! เพ่ือนกูมีเป็นร้อย" ไมค์โวยวาย "แล้วมึงยังไปมีเรื่องต่อยตีกับ

ชาวบ้านเขาอยู่ป่ะ"

"ไม่น่าถาม! มึงดูหลักฐานบนหน้ามันดิ"

'หน่อง' เอามือไปจับคางหมอกหันซ้ายหันขวาอย่างกวนประสาท  

ความจริงไม่ต้องจ้องหรือพิจารณาดีๆ ก็เห็นแล้วว่าบนหน้าหล่อๆ ของหมอก 

มีแผลที่หางคิ้วและมีรอยช�้าที่มุมปาก 

"กวนตีน" เจ้าตัวปัดมือเพื่อนออกด้วยความร�าคาญ

"อะไรวะ! ไม่อ่อนโยนกับเพื่อนเลย"

"แต่มึงเรียนมหา'ลัยแล้วก็เพลาๆ ลงบ้างเหอะ กูสงสารพ่อกับแม่มึง" 

ไมค์เตอืนเพ่ือนด้วยความเป็นห่วงเป็นใย เมือ่ก่อนเขากบัหมอกก็ไปไหน

ไปกัน แต่พอเริ่มเข้าเรียนมหาวิทยาลัยก็เริ่มคิดได้ว่าถ้ามัวแต่ไปมีเรื่องกับ 

ชาวบ้านเขาคงไม่ตายดีเข้าสักวัน

แล้วสุดท้ายคนที่ต้องเสียใจที่สุดก็คงไม่พ้นคนที่เลี้ยงดูเขามา

"กูไม่เคยไปหาเรื่องใครก่อนนะ พวกมึงก็รู้" 

หมอกถอนหายใจด้วยความเบ่ือหน่าย มันก็ไม่ใช่ว่าเขาคิดไม่ได้  

และไม่ใช่ว่าเขาอยากจะไปมีเรื่องต่อยตีกับชาวบ้านสักหน่อย แต่ทุกครั้ง 

เรื่องมันวิ่งเข้ามาหาเขาเอง

ถ้าถูกหาเรือ่ง ถูกหยามหน้า ถูกท�าร้ายก่อน...จะให้เขายกมอืไหว้อกีฝ่าย

เหรอ

ฝันไปเหอะ!

"หน้าตาไอ้หมอกมันเรียกแขกไง เขาเรียกอะไรนะ 'หน้าตาล่อตีน'  

ใช่ป่ะวะ"
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"เดี๋ยวมึงจะโดนตีนกูด้วยเนี่ย"

หมอกหันไปท�าตาดุใส่คนพูดอย่างหน่อง แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าอีกฝ่าย 

พูดความจริง เขาเป็นพวก 'หน้าล่อตีน' จริงๆ เพราะแค่ท�าหน้าน่ิงๆ ซึ่งเป็น 

หน้าปกติของเขาก็ดูเหมือนอยากหาเรื่องชาวบ้านแล้ว 

ไม่แปลกเลยที่พวกกร่างๆ จะเข้ามาหาเรื่องเขาด้วยข้อหาที่ว่าเขาไป 

'มองหน้าหาเร่ือง' คนพวกนั้นท้ังๆ ท่ีบางทีเขาก็แค่น่ังอยู่เฉยๆ ไม่เห็นอีกฝ่าย

อยู่ในสายตาด้วยซ�้า แล้วคนอย่างหมอกก็ไม่ใช่พวกหงอๆ ท่ีจะขอโทษใคร 

ถ้าตัวเองไม่ได้ท�าผิด หลายคร้ังมันถึงได้ลงท้ายด้วยการมีเรื่องและต่อยตีกัน 

จนต้องเจ็บตัว

"แต่พอมคีนมาหาเรือ่งแล้วไปมเีรือ่งด้วยตลอดกูว่ามนัก็ไม่ค่อยเวร์ิกป่ะวะ" 

ไมค์แย้ง "พอถึงวัยท�างานท�าการจะไปตีกับคนท่ีมาหาเรื่องทุกวันมันก็คง 

เสียงานเสียการแย่นะกูว่า"

"มีเหตุผล" หน่องเห็นด้วย

"กูก็พยายามอยู่..."

หมอกพูดน�้าเสียงอ่อนลง ตั้งแต่จบมัธยมมาเขาก็พยายามเพลาเรื่อง 

พวกนี้ลงแล้ว เพราะเห็นแก่หน้าพ่อกับแม่ พวกท่านมีเขาเป็นลูกชายคนเดียว 

เขาไม่อยากให้ท่านเป็นห่วงจนนอนไม่หลับอีก 

แต่บางทีมันก็ข่มใจไม่ไหว พอรู้ตัวอีกทีเขาก็ต่อยฝ่ายตรงข้ามไปแล้ว

"แต่หยุดโหมดดราม่าก่อน คุยเรื่องซีเรียสแล้วหมดสนุก" หน่องว่า

"เออ! ใครชวนดราม่าอีกกูจะตีปากมัน" ไมค์ชี้หน้าทุกคน

"มึงเลยคนแรก!" ทั้งหมอกทั้งหน่องพูดใส่หน้าไมค์

"เออๆๆ กูไม่ชวนดราม่าแล้ว ชนแก้วกันดีกว่า!"

พูดจบทัง้สามหนุม่ก็ชนแก้วกันก่อนท่ีจะยกเหล้าขึน้ดืม่ ทว่า...ปากแก้ว 

ยังไม่ทันถึงปากของหมอกก็มคีนมาคว้าแก้วเหล้าตดัหน้าเขาไปวางลงบนโต๊ะ

เสยีงดงัอย่างไม่พอใจ

หมอกตวัดดวงตาไปมองคนทีม่าหาเรือ่งเขาท่ามกลางสายตาของเพ่ือนๆ 

แต่คราวนี้เขากลับต้องแปลกใจย่ิงกว่าเดิมและตกใจจนแทบผงะเมื่อเห็น 
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หน้าหล่อๆ ของคนที่ก�าลังจ้องหน้าเขาอยู่

"พี่ซัน!"

หมอกไม่คิดเลยว่าจู ่ๆ ซันจะโผล่มาที่น่ี แล้วท่ีไม่คิดย่ิงกว่าคือจู ่ๆ  

ซันเป็นบ้าอะไรถึงได้เข้ามาแย่งแก้วเหล้าเขา น่ีถ้าไม่เห็นแก่ท่ีซันเป็นพ่ีชาย 

ของ 'เรน' ซึ่งเพื่อนสนิทเขาล่ะก็...เขาจะด่าให้ดูเดี๋ยวนี้แหละ

คนอะไรชอบมาวุ่นวายกับชีวิตคนอื่น!

"เออ! พี่เอง"

ซันใช้มือหนึ่งเท้ากับโต๊ะเหล้า ส่วนอีกมือเท้าเอวแล้วจ้องหน้าหมอก

ราวกับตั้งท่าจะเทศนา

"ไหนไอ้เรนมันบอกว่านายท�ารายงานอยู่ที่บ้าน ท�าไมมาโผล่ในผับ!"

"อะไรเนี่ย!"

หมอกถึงกับอ้าปากค้าง กะพริบตาปริบๆ ด้วยความงุนงงถึงขีดสุด  

ปกติเขากับซันก็ไม่ได้ถูกชะตากันสักเท่าไหร่ แล้วท�าไมซันถึงได้มาถามเซ้าซี้

เหมือนทั้งสองคนสนิทกันจะเป็นจะตาย

"ว่าไง"

"แล้วพี่มายุ่งอะไรด้วยวะ"

หมอกดงึสติกลบัมาได้จงึตอบกลบัไปเหมอืนเพ่ิงหาเสยีงของตวัเองเจอ 

เพ่ือนในกลุม่ก็มองด้วยความแปลกใจเพราะไม่มใีครรูจ้กัซนัมาก่อน และก�าลงั

กังวลว่าซันอาจเป็นคู่กรณีเก่าของหมอก

ถ้ามีเรื่องกันในผับตอนนี้คงไม่สนุกแน่! 

"เป็นเด็กเป็นเล็กอย่าหัดเที่ยวกลางคืน"

"นี่!"

คนทีถู่กซนัเรยีกว่า 'เป็นเดก็เป็นเลก็' ถึงกับมองตาขวางและผลกัอกซนั

ด้วยความไม่พอใจจนอีกฝ่ายถอยหลังไปสองก้าว นี่เขาอายุจะย่ีสิบปีแล้วนะ  

ซนัมาพูดเหมอืนเขาเป็นเดก็ประถมได้ยังไง

ถึงเขาจะอายุน้อยกว่าซันหลายปี แต่ก็ต่อยปากซันได้ก็แล้วกันน่า!

"เฮ้ย...ใจเย็นมึง" 
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หน่องรีบเข้ามาคว้าแขนหมอกเอาไว้เป็นการห้ามเพราะกลัวจะมีเรื่อง 

จนการ์ดมาลากออกจากผบั เขามองซนัด้วยความสงสยัแล้วกระซบิถามกับหมอก

อย่างระวังตัว

"มีอะไรหรือเปล่าวะ ไอ้เวรนี่มันเป็นใคร"

"พี่ชายเพื่อนกูเอง"

"พี่ชายเพื่อน?"

"เออ"

หมอกพยายามท�าใจเย็นๆ แล้วสลัดมือของหน่องออก พอเห็นว่า 

ไมค์กับหน่องยังมองอย่างสงสยัจงึจ�าใจแนะน�าซนัให้เพ่ือนรูจ้กัอย่างเสียไม่ได้  

ไม่อย่างนั้นพวกนี้ก็คงเค้นคอถามเขาทีหลังอยู่ดี

"นี่พี่ซัน...พี่ชายเพื่อนที่มหา'ลัยกู"

"อ้อ"

หน่องกับไมค์พยักหน้ารบัรูแ้ล้วรบียกมอืไหว้ซนัอย่างนอบน้อมแม้จะยัง

แปลกใจว่า...ถ้าซันเป็นพ่ีชายของเพ่ือนแล้วท�าไมหมอกถึงหงุดหงิดจนเกือบ

จะมีเรื่องกับอีกฝ่าย

"สวัสดีนะครับพี่ซัน" ทั้งสองพูดพร้อมกัน

"อืม" ซันรับไหว้และฝืนย้ิมอย่างเป็นมิตรก่อนจะหันไปมองหมอก  

"จะกลับได้ยัง"

"ยัง"

"ดึกแล้ว กลับได้แล้วนะ"

"แล้วพี่มาวุ่นวายอะไรด้วยวะ"

หมอกงงหนักมาก เขากับซันไม่ได้มาด้วยกัน ไม่ได้สนิทกัน แล้วมันก็ 

ไม่ใช่ธุระกงการอะไรของซนัท่ีจะมาสนใจว่าเขาจะกลบับ้านตอนไหน ทีส่�าคญั

คอืเขาจะกลบัเมือ่ไหร่มนัก็เรือ่งของเขา (โว้ย!)

"พี่ก�าลังจะกลับแล้ว ถ้านายกลับพี่จะได้แวะไปส่ง"

"ผมกลับเองได้ พี่อยากกลับก็กลับไปเหอะ"

หมอกไม่ยอมกลบัง่ายๆ แม้ตอนแรกเขาจะคดิในใจว่าบรรยากาศคนืน้ี
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มันน่าเบื่อจนอยากกลับไปนอน แต่เมื่อถูกซันคุมเข้มและท�าตัวเหมือนเป็น  

'ผูป้กครอง' เขาแบบนี.้..เขาก็ย่ิงต่อต้าน

จากที่อยากจะกลับก็ไม่อยากกลับขึ้นมาซะเฉยๆ

"กูว่านี่ก็ดึกแล้วจริงๆ นะ มึงกลับกับพี่เขาเถอะ" 

ไมค์เห็นหมอกเริม่ใช้มอืเท้าโต๊ะแล้วจ้องหน้าซนักลบัไปเหมอืนพร้อมจะ 

มเีรือ่ง เขาก็ชกัใจคอไม่ค่อยดเีท่าไหร่แล้ว ถึงซันจะเป็นพ่ีชายของเพ่ือนแต่หมอก 

ก็เป็นพวกอารมณ์เดอืดง่ายจนต่อยปากใครกไ็ด้

ฉะนั้นท�าให้ 'สงบศึก' ได้จะเป็นการดีต่อทุกคนที่สุด

"เออ มงึไม่ได้เอารถมาด้วยนีห่ว่า เมาแบบน้ีให้พ่ีเขาขับรถไปส่งก็ดีแล้ว" 

หน่องเหน็ด้วยกับไมค์ "พ่ีเขาอตุส่าห์เป็นห่วงมาชวนกลบัด้วยกัน มงึก็อย่าท�าตัว

มีปัญหานักสิวะ"

"พวกมึงเงียบเลย" หมอกมองหน้าเพื่อนเรียงคน

"จะกลบัไม่กลบั" ซนัถามเสยีงเข้มข้ึน "ถ้านายไม่กลบัพ่ีก็จะยืนเฝ้านาย

แบบนีแ้หละ"

"อะไรวะ!" 

หมอกถึงกับกลอกตามองบนใส่ นี่ถ้าเป็นคนอื่นเขาคงต่อยไปแล้ว  

แต่น่ีเป็นซัน...คนที่ได้ชื่อว่าเป็นพ่ีชายของเพ่ือนสนิท ถ้าเขามีเรื่องกันคงไม่ดี

เท่าไหร่ เพราะคนกลางอย่างเรนคงวางตัวล�าบาก

นี่เขาไม่ได้กลัวซันหรอกนะ เขาแค่ไม่อยากให้เรนอึดอัดใจก็เท่านั้น!

"เออ! กลับก็ได้!"

หมอกพยักหน้าให้เพ่ือนในกลุ่มเป็นเชิงบอกลาแล้วเดินน�าออกจากผับ 

ไปเลย ซนัจงึเดนิตามออกไปในขณะทีไ่มค์กับหน่องมองหน้ากันด้วยความงนุงง

ในความสมัพันธ์ของคูน้ี่

แต่มันก็เพียงครู่เดียวเท่านั้น แล้วพวกเขาก็ชนแก้วกันต่อ เพราะ 

เพลงในผบัก�าลงัเมามนัรวมทัง้สาวสวยโต๊ะข้างๆ ทีก่�าลงัโปรยสายตามาให้... 

มันน่าสนใจกว่าเยอะ!
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"มายังไง..."

ซันก้าวเท้ายาวๆ จนสามารถเดินไปดักหน้าคนท่ีเพ่ิงก้าวพ้นประตูผับ 

ได้ไม่นานท�าให้หมอกต้องถอนหายใจและกลอกตามองบนอย่างเบื่อหน่าย 

อีกรอบ แต่เขาก็ยังรอค�าตอบด้วยความอดทน

"ถามน่ะไม่ได้ยินหรือไง"

"แท็กซี่"

"ก็ยังดีที่รู้จักคิด"

หมอกไม่แน่ใจว่านัน่คอืค�าชมหรอืด่ากันแน่ แต่ทีเ่ขาไม่ขีม่อเตอร์ไซค์คู่ใจ

มาเที่ยวเพราะคิดว่าคืนน้ีจะมาดื่มกับเพ่ือนและต้องเมาแน่ๆ...เห็นเขาเกเร 

อย่างน้ีแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะไม่มสีมองนะ ขบัรถหรอืขีม่อเตอร์ไซค์ตอนเมานอกจาก

อาจโดนเรยีกเข้าด่านต�ารวจแล้วก็อาจจะเกิดอบุติัเหตไุด้

"นอกจากด่าผมแล้วพี่มีอะไรจะพูดอีกมั้ย"

"ไม่มี แต่เดี๋ยวพี่จะไปส่งนายเอง"

"ไม่ต้อง ผมกลับเองได้"

"เมาอยู่ไม่ใช่หรือไง"

"ผมจะกลับแท็กซี่" 

หมอกไม่ปฏิเสธว่าตัวเองดื่มเหล้าและเมาอยู่เหมือนกัน แต่เขาปฏิเสธ 

ที่จะกลับกับซัน อีกอย่างซันก็เพ่ิงดื่มเหล้ามาไม่ใช่เหรอ เรื่องอะไรเขาจะต้อง

1
เด็กเวร
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เสี่ยงกลับกับคนเมาด้วย

"พ่ีก็ดืม่มาเหมอืนกันน่ีนา ก่อนจะมายุ่งกับชวิีตคนอืน่น่ะเอาตวัเองให้รอด

ก่อนเหอะ" หมอกแค่นหวัเราะใส่อย่างหยันๆ "ขับรถพ้นโค้งหน้าให้รอดก่อนเถอะ

นะ"

"พ่ีดืม่ไปนดิเดยีว ยังไม่ได้เมา ไม่ต้องพูดมาก นายน่ะไปขึน้รถได้แล้วไป"

"ผม-จะ-กลับ-แท็ก-ซี่!"

หมอกบอกตาขวางและพยายามนบัหน่ึงถึงสบิในใจเพราะไม่อยากมเีรือ่ง 

ซันจึงได้แต่ถอนหายใจและไม่เซ้าซี้เขาอีก เม่ือซันเดินแยกไปอีกทาง หมอก 

ก็ส่งสายตาอาฆาตและด่าในใจตามหลงัเขาไป

ตาแก่ขี้บ่น!

หมอกเดินเอ่ือยๆ ออกไปยืนริมถนนหน้าผับเพ่ือโบกรถแท็กซี่กลับบ้าน 

แต่ตอนนี้เกือบจะตีสองเข้าไปแล้ว แถมยังอยู่หน้าผับดังแบบน้ีแท็กซี่หายาก 

ย่ิงกว่าทองเสยีอกี เขายืนรออยู่เกือบสามนาทก็ีไม่มรีถแท็กซีว่่างผ่านมาสกัคนั 

แล้วในตอนนัน้เอง! มรีถยนต์คนัหนึง่ว่ิงมาจอดเทียบถนนตรงท่ีเขายืนอยู่

คนขี้หงุดหงิดจ�าต้องถอนหายใจเพราะเขาจ�าได้ดีว่านี่เป็นรถใคร!

"ขึ้นมาได้แล้ว..."

เจ้าของรถกดเลื่อนกระจกลงแล้วบอกกับหมอกเสียงเรียบ เขาหรือ 

ก็หลงดีใจคิดว่าซันจะถอดใจจนเลิกวุ่นวายกับเขาได้แล้ว ท่ีไหนได้...ซันยัง 

ไม่ได้ถอดใจกลับไปแล้วแต่แค่ไปเอารถมารับเขาเท่านั้นเอง

"ผมบอกแล้วไงว่าจะกลับเอง พี่พูดไม่รู้เรื่องเหรอวะ"

"ขึ้นมา"

"ยุ่งอะไรกับผมนักหนาวะเนี่ย!"

หมอกพูดเสยีงดงัอย่างหมดความอดทน เขาเดนิหนีซนัไปโดยไม่สนใจไยดี

ความห่วงใยของอกีฝ่าย แต่ซนัก็มคีวามอดทนจนน่าโมโหเพราะยังขบัรถตามมา

ช้าๆ เหมอืนจะรอให้เขาเปลีย่นใจจนท�าให้การจราจรทีต่ดิขดัอยูแ่ล้วเริม่ตดิขดั

มากย่ิงข้ึน เพราะถึงจะดกึแล้วแต่ถนนเส้นนีก็้ไม่เคยว่างเลย

"จะขึ้นรถได้ยัง"
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"วุ่นวายจังวะ"

"ขึ้นรถมาเหอะน่า ไม่เห็นหรือไงว่าคันหลังเขาบีบแตรไล่แล้ว"

ซนัเร่งหมอก แม้สถานการณ์จะค่อนข้างตงึเครยีด แต่เขากลบัดอูารมณ์ดี

ทีไ่ด้กดดนัหมอกและก�าลงัท�าให้อกีฝ่ายจนมมุ...หมอกถึงกับกัดฟันจนดงักรอดๆ 

พลางคิดในใจว่าถ้าซันรู้ว่าคันหลังบีบแตรไล่แล้วท�าไมซันไม่รีบขับรถออกไป  

แต่ถึงจะโมโหยังไงสถานการณ์ท่ีก�าลงักดดนัก็ท�าให้เขาต้องเดนิไปเปิดประตรูถ

ซนั

"ไม่ต้องมาท�าหน้ากวนตีนเลยนะ"

หมอกด่าอย่างไม่เกรงใจเมื่อเขาขึ้นไปน่ังบนเบาะที่น่ังคู ่กับคนขับ 

อย่างซันแล้ว แต่คนถูกด่ากลับข�าในคอราวกับว่าเขาเพ่ิงเล่าเรื่องตลกให้ฟัง 

ยังไงยังงั้น 

เหอะ! ตาแก่เอ๊ย! ด่าอะไรไม่มีสะทกสะท้านเลย

ปึง!

เสยีงปิดประตรูถทีด่งัสน่ันบ่งบอกความไม่พอใจของหมอกได้เป็นอย่างดี 

แต่แทนทีเ่จ้าของรถจะอารมณ์เสยีหรอืหันมาดเุขา...กลบัส่งย้ิมทีม่มุปากมาให้

ราวกับจะประกาศชยัผูช้นะและท�าให้เขาอยากจะกระชากคออกีฝ่ายเหลือเกิน 

แต่สิง่ทีเ่ขาท�าคอืนัง่เงยีบเท่านัน้เพราะพูดอะไรไปอกีฝ่ายก็ไม่รูส้กึรูส้าอะไร

บางที...เขาก็อยากให้ซันเขม่นเขาเหมือนเมื่อก่อน

มันคงดีกว่าที่ซันมาท�าเป็นห่วงเขาจนวางตัวล�าบากแบบนี้

"คาดเบลต์ด้วย"

ซันสั่งและท�าให้หมอกหันไปมองหน้าเขาเหมือนนับหนึ่งถึงสิบในใจ

"หรือจะให้คาดให้ด้วย"

"ไม่ต้องมายุ่งเลยนะ"

"สรุปจะคาดเองหรือให้คาดให้"

ซันเลิกคิ้วถาม และเชื่อเลยว่าถ้าหมอกยังไม่ท�าตาม ซันก็คงจะโน้มตัว 

มาใกล้แล้วคาดเข็มขัดนิรภัยให้เขาจริงๆ หมอกจึงได้แต่ด่าซันในใจอีกครั้ง 

แต่ก็ยอมท�าตามค�าสัง่ของอกีฝ่ายอย่างเสยีไม่ได้
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เมื่อซันออกรถไปแล้วต่างคนก็ต่างนั่งเงียบด้วยความอึดอัดใจ...

แม้จะไม่อยากมาด้วย แต่หมอกก็แอบมองคนที่ก�าลังขับรถไปส่งเขา 

เป็นระยะๆ ราวกับระวังภัย...ซันเป็นผู้ชายที่ดูสุภาพ ดูดี สะอาดสะอ้าน  

แต่งตัวง่ายๆ แต่เนี้ยบและดูดีราวกับพวกพระเอกท่ีเดินออกมาจากนวนิยาย 

ละคร หรือไม่ก็ซีร่ีส์เกาหลี ใครต่อใครก็ชอบท่ีซันเป็นคนดี ใจเย็น และ 

เป็นคนแบบน้ี...ลักษณะภายนอกของซันมันมีเสน่ห์เมื่อรวบรวมกับบุคลิก  

รูปร่าง หน้าตา และทุกอย่างที่เป็นเขา

หมอกไมแ่ปลกใจเลยทีจ่ะมีคนมาชอบซันมากมายทัง้ผู้หญงิและผูช้าย

ซนัน่าจะเป็นผูช้ายทีผู่ช้ายด้วยกันเองชืน่ชมอยู่หรอก เพราะเขามคีวาม

เป็นผู้ใหญ่ เรียนก็ดี กีฬาก็เก่ง วางตัวดี แถมรูปร่างหน้าตาก็ยังกับนายแบบ 

ท่ีหลุดออกมาจากนิตยสารผู้ชายหัวนอก แต่เมื่อก่อนหมอกชื่นชมซันไม่ลง 

เพราะอีกฝ่ายอคติกับเขาแถมยังขี้บ่นย่ิงกว่าพ่อเขาเสียอีก ยังดีท่ีช่วงหลังๆ  

เริ่มมีท่าทีต่อกันดีขึ้นบ้าง ไม่อย่างนั้นไม่มีทางท่ีเขาจะยอมกลับกับซันหรอก 

เพราะอาจฆ่ากันตายระหว่างทางได้

ในขณะเดียวกัน...ถึงแม้ซันจะแสดงออกว่าสนใจการขับรถมากกว่า 

คนท่ีน่ังข้างๆ แต่เขาก็แอบมองหมอกท่ีก�าลังใช้ศอกข้างหน่ึงยันกระจกรถ 

แล้วเท้าคางมองไปข้างหน้าเหมือนกัน

ไม่ต้องบอกซันก็รู้ว่าอีกฝ่ายก�าลังเซ็งสุดๆ!

อนัทีจ่รงิหมอกก็จดัว่าเป็นคนหน้าตาดมีาก ตัวสงู รปูร่างดีเพราะเล่นกีฬา

เป็นประจ�า และมีรสนิยมในการแต่งตัวใช้ได้ทีเดียว ซันได้ยินเรนพูดให้ฟังว่า 

มสีาวๆ มาสนใจหมอกตลอด แต่หมอกไม่เล่นด้วยเพราะวันๆ อยู่แต่กับเพ่ือน 

และมเีรือ่งกับชาวบ้าน...ซึง่อย่างหลงันีแ่หละท่ีท�าให้เขาเคยไม่ถูกชะตากับหมอก

ซันจ�าได้ว่าเขาไม่ถูกชะตากับหมอกมาตั้งแต่วันแรกท่ีเจอกันเลย  

เรื่องของเร่ืองก็คือ...พอเรียนจบมัธยมแล้วเรนก็สอบเข้ามหาวิทยาลัย 

ตามประสาวยัรุน่ท่ัวไปในประเทศนี ้ตอนแรกเรนอยากลงคณะและมหาวทิยาลยั

เดยีวกับ 'เก้า' ซึง่เป็นเพ่ือนสนิทกัน แต่คะแนนไม่ถึงจงึต้องเรยีนอกีมหาวิทยาลัย

แทน
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ที่นี่เรนได้รู้จักกับหมอก แต่หมอกเป็นเพ่ือนท่ีนิสัยแตกต่างจากเก้า 

โดยสิ้นเชิง

แน่ล่ะ! เก้าเป็นเด็กเรียน ท่าทางเรียบร้อย แต่หมอกมาสายแบดบอย 

เกเร และมีเรื่องกับคนอื่นบ่อยๆ มันก็เป็นธรรมดาที่คนห่วงน้องชายอย่างซัน 

จะไม่ชอบหมอก เพราะเขาคิดว่าหมอกพาเรนไปเสียคนและท�าให้เรน 

เสยีประวตัด้ิวย แต่เรนก็คอยบอกเขาเสมอว่าหมอกไม่ใช่คนเลวร้ายถึงขนาดน้ัน

เรนคดิว่าถงึหมอกจะหน้าตาหาเรือ่ง แต่ก็เป็นคนจรงิใจ ไม่เคยท�าเรือ่ง

ผิดกฎหมาย รักพวกพ้อง ไม่หาเรื่องใครถ้าไม่ถูกอีกฝ่ายร้ายใส่ก่อน และเรน 

ก็สบายใจท่ีจะคบกับหมอก

พอน้องชายพูดขนาดน้ันแล้วซนัก็เลยต้องปล่อยให้คบกันไป เพราะเขา

ไม่ใช่คนง่ีเง่าถึงขนาดจะสั่งอย่างเด็ดขาดว่าให้เรนเลิกคบเพ่ือนคนน้ันคนน้ี  

เรนก็มีชีวิตของเรน มีสิทธ์ิที่จะได้เรียนรู ้และหาประสบการณ์ชีวิต แต ่

ไม่ใช่ว่าเขาไม่ได้เป็นห่วงเรน เพราะถึงจะปล่อยให้คบกันแต่เขาก็ยังคอยดู 

อยู่ห่างๆ เสมอ

พอเรนคบกับหมอกเท่านั้นแหละ! สนุกเลย!

เวลาหมอกไปมีเรื่องกับคนอื่นทีไรเพ่ือนในกลุ่มก็มักจะโทรมาตามเรน 

ออกไปช่วยทุกที หลายครัง้ทีซ่นัอดคดิไม่ได้ว่าก็ท�าตัวเหลวไหลกนัเสยีขนาดน้ี 

มาหาว่าเขามีอคติได้ยังไงกัน ไปเที่ยวกลางคืน ด่ืมเหล้าก็ยังพอว่า แต่น่ี 

ไปมเีรือ่งชกต่อยกัน ซนัว่ามนัไม่ใช่ แล้วพอเขาเตือนเข้ามากๆ ก็หาว่าเขาข้ีบ่น

เฉยเลย

แล้วเวลาเขาสั่งสอนหมอกก็จะชอบเบ้ปากใส่หรือไม่ก็เลิกคิ้วมองตอบ

อย่างไม่สะทกสะท้านทัง้ๆ ท่ีเพ่ือนของเรนทุกคนเกรงใจเขาหมด แต่...พอต้อง 

เจอหน้ากันบ่อยๆ เห็นหน้ากันเกือบทุกวันเพราะหมอกกับเรนสนิทกันมาก 

จนต้องขี่มอเตอร์ไซค์มารับมาส่งกันบ่อยๆ มันก็กลายเป็นความคุ้นเคย 

อย่างไม่รู้ตัว

ปากซันกับหมอกคอยหาเร่ืองกัดกัน ไม่เคยพูดดีใส่กัน ไม่ถูกชะตากัน 

และเขม่นกันทกุครัง้ทีเ่จอหน้า แต่พอไม่เจอกนัมนัก็เหงาปากอย่างบอกไม่ถูก 
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และแล้วเม่ือประมาณหน่ึงเดือนก่อนก็เกิดจุดเปลี่ยนระหว่างเขากับ

หมอก!

มีสาวสวยคนหน่ึงมักจะมาน่ังท่ีร้านกาแฟของซันทุกเช้าทุกเย็นแต่เขา 

ก็ไม่ได้คิดอะไรเพราะปกติมีลูกค้าสาวๆ มานั่งประจ�าอยู่แล้ว กระทั่งวันหนึ่ง 

แฟนของเธอก็พาพรรคพวกบุกมา กล่าวหาว่าเขายุ่งกับแฟน และหาเรื่องเขา

จนถึงขัน้ท�าร้ายร่างกายเขา เท่านัน้ไม่พอ...พวกนัน้ยังถล่มร้านเขาจนเละอกี

โชคดีท่ีวันน้ันหมอกมารับเรนไปเรียน พอหมอกมาเจอเหตุการณ์เข้า 

ก็เข้ามาช่วยไว้ได้ทันเวลา แล้วจากนัน้บรรยากาศระหว่างเขากับหมอกก็ดขีึน้มา

หน่อย เขาขอบคณุหมอกทีม่าช่วยและอกีฝ่ายก็มท่ีาทีต่อเขาอ่อนลง ถึงอย่างน้ัน

ก็ไม่ได้หมายความว่าท้ังสองคนจะกลายมาสนิทหรอืรกัใคร่กันหรอกนะ

บรรยากาศระหว่างเขากับหมอกก็เป็นอย่างที่ทุกคนเห็นตอนนี้นี่แหละ!

"ท�าไมจู่ๆ ถึงออกมากินเหล้ากับเพื่อน"

หลังจากน่ังเงียบกันอยู่สิบนาทีซันก็เป็นฝ่ายชวนคุยก่อน หมอกหันมา 

มองเขาเลก็น้อยก่อนจะตอบ ถึงแม้ไม่อยากคยุด้วย แต่การคยุกันมนัคงดกีว่า

นัง่เงียบใส่กันจนอดึอดัแทบหายใจไม่ออกแบบนี้

ไหนๆ ซันก็ชวนคุยแล้ว หมอกคุยด้วยก็ได้...

"มันก็เรื่องปกติป่ะ พี่ยังออกมากินเหล้ากับเพื่อนได้เลย"

แต่การคุยของหมอกก็มักจะเป็นแบบน้ี เขาชอบย้อนถามมากกว่า 

จะตอบดีๆ

"ก็พี่โตแล้ว นายน่ะอายุเท่าไหร่กันเชียว"

"ถ้าพี่พูดว่าผมเด็กอีกค�าเดียว..."

"ท�าไม นายจะต่อยพี่เหรอ" 

ซันย้อนถามก่อนท่ีหมอกจะขู่จบ เขาละสายตาจากถนนไปเลิกคิ้ว 

มองอกีฝ่ายเหมอืนไม่กลวัเลย แล้วสายตาก่ึงขนัก่ึงเจ้าชูน่ั้นก็ท�าให้หมอกชะงกัไป

ครู่หนึ่งก่อนจะท�าท่าเหมือนหงุดหงิดสุดๆ น่าแปลก...ท่ีซันมองมาแป๊บเดียว

ก่อนจะกลบัไปสนใจการขบัรถต่อ แต่สายตาเขากลบัท�าให้หมอกไม่อยากเถียง

ด้วยอีกแล้ว
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"เอาเป็นว่า...ผมไม่ได้ชวนไอ้เรนมากินเหล้าด้วยก็แล้วกัน!"

หมอกคิดว่าท่ีซันเตือนเขาคงเพราะกลัวว่าเขาจะพาน้องชายของซัน 

ไปเสียผู้เสียคนอีก ท�าให้ระยะหลังๆ มานี้เวลาไปมีเรื่องกับใครเขาก็ไม่ให้ 

พรรคพวกตามเรนมาแล้วเพราะไม่อยากให้ซนัด่าหรอืหาว่าเขาท�าให้เรนเสยีคน

นี่แหละ อีกอย่าง...ตัวเขาเองก็พยายามเพลาๆ เรื่องพวกนี้ลงมากแล้ว

"ทีเ่ตอืนไม่ใช่เพราะกลวัว่านายจะชวนไอ้เรนมาด้วย แต่นายยังเรยีนอยู่ 

ก็ไม่ควรออกมาดืม่เหล้าหรอืเปล่าล่ะ พรุง่นีจ้ะเรยีนไหวและเรยีนรูเ้รือ่งได้ยังไง 

อกีอย่าง...เหล้าเข้าปากเดีย๋วก็ไปมเีรือ่งกับใครเขาอกี"

หมอกไม่ตอบแต่กลอกตามองบนใส่ซนัด้วยความเบือ่หน่ายเมือ่อกีฝ่าย 

ตัง้ท่าจะเทศนาเขาอีกแล้ว เมือ่ก่อนน้ีซนัท�าตวัเป็นพ่อของเรน เดีย๋วนีจ้ะพัฒนามา 

กลายเป็นพ่อของเขาอกีคนแล้ว

"หรือพี่พูดไม่จริงล่ะ" 

พอเห็นหมอกไม่เถียงซันก็หันมามองในจังหวะท่ีหมอกหันไปมองเขา

พอดี พอเห็นอีกคนท�าหน้าเหม็นเบื่อใส่เขากลับย้ิมข�าแทน ใบหน้าหล่อเหลา

ของเขาดูมีชีวิตชีวามากขึ้น

กวนประสาท!

เมือ่ก่อนน้ีซนัจะโมโหใส่หมอกแทบทกุเรือ่ง เห็นเขาปรายตามองก็ยังด่า

ท�าให้เขาหาเรื่องย่ัวโมโหอีกฝ่ายประจ�าเพราะย่ัวทีไรก็ขึ้นใส่ทุกที เห็นแล้ว 

มันตลกดี แต่ตอนนี้...สถานการณ์กลับตรงกันข้าม

ซันกลายมาเป็นฝ่ายยั่วโมโหเขาแทนน่ะสิ!

"ถึงบ้านก็รบีนอนด้วยล่ะ เด๋ียวพรุง่นีต่ื้นไปเรยีนไม่ไหว เห็นไอ้เรนบอกว่า

มีเรียนเช้านี่นา"

"โอ๊ยยย พี่ซันหยุดบ่นทีเหอะ"

หมอกทนไม่ไหวถึงข้ันโวยวายออกมา อันท่ีจริงเขาก็ไม่ได้ร�าคาญที่ซัน

บ่นเท่าไหร่ แต่ความใส่ใจที่ซันมีให้มันท�าให้เขารู้สึกแปลกๆ จนไม่อยากรับรู้ 

เขากับซันเป็นคนที่ไม่ถูกชะตากันมันก็ดีแล้ว ซันไม่ต้องมาท�าเหมือนหวังดี 

หรือใส่ใจเขามากมายนักหรอก เพราะซันก�าลังท�าให้เขาคิดมาก...โดยที่ซัน 
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อาจไม่รู้ตัวเลย

"นี่เตือนเพราะเป็นห่วงนะ"

"เออ!"

หมอกกระแทกเสียงใส่ 'คนที่เป็นห่วง' ด้วยความหงุดหงิด แต่ก่อนท่ี

ไมเกรนเขาจะข้ึนซันก็ขับรถมาถึงหน้าบ้านหลงัใหญ่ของเขาพอด ีหมอกไม่ลงัเล

ที่จะเปิดประตูรถแล้วก้าวลงไปทั้งๆ ที่รถยังจอดไม่สนิทด้วยซ�้า

เขาท�าราวกับว่าอยากไปให้พ้นหน้าซันให้เร็วที่สุดอย่างไรอย่างนั้น

"เดี๋ยวพรุ่งนี้จะบอกให้ไอ้เรนโทรมาปลุกนะ"

ซันลดกระจกรถลงแล้วบอกกับหมอกตอนท่ีอีกฝ่ายก�าลังเปิดประตูรั้ว 

หน้าบ้านจนได้รับสายตาอาฆาตตอบกลับมา แต่แทนท่ีซันจะหัวเสียเขากลับ 

ย้ิมข�ากับหน้าตาสุดเซ็งของหมอกแทน...ถ้าเป็นเมื่อก่อนหมอกคงด่ากลับมา 

ไม่ก็แทบจะต่อยเขาแล้ว ไม่มีทางยอมให้เขาบ่นอย่างนี้หรอกนะ

ซันจะถือว่านี่เป็นการพัฒนาความสัมพันธ์ที่ดีก็แล้วกัน!

คณะวิศวกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัย N 

เมื่อคืนเป็นอีกคืนที่ 'พีท'* มาค้างกับเก้าที่บ้านโดยให้ข้ออ้างว่า 

มาติวหนังสือกับเขา แต่ในความเป็นจริงนอกจากพีทจะไม่ยอมอ่านหนังสือ 

สักตัวแล้วยังเอาแต่ 'วอแว' เล่นกับเก้าอยู่บนเตียงจนเวลาล่วงเลยไปเกือบ 

เที่ยงคืนถึงได้ปล่อยให้เก้าหลับพัก นี่ถ้าวันนี้ไม่มีเรียนเช้าเก้าก็ไม่รู้เลยว่าพีท

จะให้เขานอนตอนไหน

เมือ่คนืน้ีเก้าได้นอนแค่ไม่ก่ีชัว่โมงเท่านัน้ เพราะมเีรยีนตอนแปดโมงเช้า

แถมวันนี้ก็เรียนเต็มเวลาทั้งภาคเช้าและภาคบ่าย พอเลิกคลาสสุดท้ายเขา 

จึงรีบตรงมาที่ร้านกาแฟข้างๆ คณะเพื่อหากาแฟดื่ม

ไม่อย่างนั้นเขาคงได้ฟุบหลับก่อนกลับถึงบ้านแน่ๆ!

ถ้าถามว่า...แล้วท�าไมคนทีก่่อกวนเขาอย่างพีทไม่มอีาการง่วงนอนบ้างเลย 

* ติดตามเรื่องราวของ 'พีทและเก้า' ได้ในเรื่อง 'Blue Kiss เพื่อนแก้เหงา'

(ติดตามอ่านต่อได้ในฉบับเต็ม)
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ติดตามความสนุกเพิ่มเติมได้ที่
http://store.jamsai.com/9786160622993.html
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