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ความเชื่อใจใช้ไม่ได้กับคนที่ไม่ซื่อสัตย์ เหมือนอย่างที่แกมนางเอกของเรื่องน้ี 

ถูกแฟนของเธอนอกใจซำ้าแล้วซำ้าเล่า จนไม่หลงเหลือความเชื่อใจอยู่อีกและตัดสินใจ 

จะยุติความสัมพันธ์ แต่เร่ืองราวไม่ได้ง่ายดายอย่างที่คิดเมื่อฝ่ายชายไม่ยอมรับและ 

พยายามย้ือ ซำา้ยังหันมาระแวงว่าเธอจะไปมคีนใหม่

แล้วมันผิดหรือท่ีจะเลือกคนใหม่ท่ีดีกว่า ทว่าคนที่เธอเริ่มหว่ันไหวด้วยดันเป็น 

เพ่ือนของแฟน และท่ีเซอร์ไพรส์ย่ิงกว่าคอืพวกเขามแีผนการบางอย่างซ่อนอยู่

ฟังดูแล้วมีลับลมคมในจนอดคิดไม่ได้ว่านางเอกของเราจะรับมือไหวหรือเปล่า  

มาตดิตามเอาใจช่วยเธอกันในเล่มดกีว่าค่ะ

ด้วยไมตรีจิต

สำานักพิมพ์แจ่มใส

คำ�นำ�

Pre ABOUT ‘JAY’ ���������������.indd   3 6/12/2561 BE   09:31



จ�กใจนักเขียน

สวัสดีค่านักอ่านทุกท่าน Chai_Hong (ฉายหง) หรือ ++saisioo++ (ซายซิโอ้)  

ชือ่เล่นเด็มค่า รายงานตวักับบ้านสส้ีมเป็นคร้ังแรกเลยยย คดินานมากนะต้องเขยีนหน้าน้ี  

ไม่ใช่อะไร มันช่างตื่นเต้นและตื้นตัน ตั้งแต่เขียนนิยายมาคือคิดอยู่อย่างเดียวว่า 

ต้องได้ออกกับแจ่มใสสักคร้ังอ่ะ ฮ่าๆๆ ความฝันไง ความฝัน ตอนแรกทำาไม่สำาเร็จ  

แต่ในที่สุด เมื่อเราสั่งสมประสบการณ์มาอย่างเต็มท่ี ในห้าปีต่อมา ความฝันเรา 

ก็เป็นจริงค่า คล่ีคลายความค้างคาใจเรียบร้อย 

สำาหรับเรื่องนี้ เป็นพล็อตท่ีเรามีความอยากเขียนนานแล้ว ธีมคือการลองใจ 

คนที่รัก มันจะเป็นยังไงถ้าเกิดว่าเราไปลองใจเขาแต่มันผิดพลาด ไม่ได้เป็นไปอย่างที่เรา

คาดหวังไว้ ย่ิงในเร่ือง 'โอ๊ต' แฟนของนางเอกอย่าง 'แกมม่า' ดันส่ง 'เจย์' เพ่ือนสนิทสุด

หล่อสุดฮอตไปลองใจ ผู้หญิงที่ไหนจะไม่หว่ันไหวมั่ง ต้องมาดูกันว่าแกมม่าจะเลือกใคร 

แต่ถ้าเป็นเราก็ไม่คิดมาก เหมาหมด ฮ่าๆๆ หยอกๆ 

สุดท้ายนี้ กราบขอบพระคุณนักอ่านทุกท่านท่ีอยู่ด้วยกันมาตั้งแต่สมัยละอ่อน  

นักอ่านที่ซื้อเรื่องนี้ ที่ตามในเว็บ Dek-d ทางกองบรรณาธิการแจ่มใสท่ียังมองมาเห็น 

นักเขียนตัวเล็กๆ คนนี้ แถมยังมอบโอกาสงามๆ ให้ ขอบคุณเพ่ือนๆ น้องๆ ทั้งหลายแหล ่

ทั้งเจน (Jenny d renger) ท้ังข้าว (Beautykaow) และน้องจูน (ล้านนาที) ท่ีบอกให้ 

ลองดูอีกสักครั้งเลยมีเล่มน้ีโผล่ออกมา กำาลังใจท่ีติดตามกันมาตั้งแต่สมัยประกวด 

นักเขียนหน้าใสเมื่อสี่ห้าปีก่อน น้องหนิง กับบิว ในท่ีสุดก็ทำาได้แล้ววว

ใครอยากเม้าท์ตามมาเม้าท์มอยได้ท่ี

ลิงก์เพจ > [++saisioo++] https://www.facebook.com/saisioowriter/

[Chai_Hong] https://www.facebook.com/chainyhong/

ทวิตเตอร์ > @DemZaa

ติดตามนิยายเร่ืองใหม่ๆ > https://my.dek-d.com/saisi/writer/
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R.I.P. to the girl you used to see

Her days are over, baby she's over

I decided to give you all of me

Baby come closer, baby come closer*

ลาก่อนนะ ผู้หญิงที่นายเคยพบเจอ 

คืนวันของเธอจบแล้วล่ะ ที่รัก เธอจบแล้ว

ฉันตัดสินใจแล้วว่าจะให้ทั้งหมดของฉันกับนายเลย

เข้ามาใกล้ๆ สิที่รัก เข้ามาใกล้ๆ สิ

หากจะพูดถึงคูร่กัท่ีเพอร์เฟ็กต์ท่ีสดุในคณะแบบท่ีคนอืน่ๆ เขายกย่องกัน 

คู่ของ 'โอ๊ต' อดีตเดือนคณะบริหารฯ กับ 'แกม' อดีตดาวคณะบริหารฯ คงเป็น

อะไรที่เหมาะสมกันราวกับก่ิงทองใบหยก หลังจากตอนปีหนึ่งได้ประกวด 

ดาวเดอืนด้วยกัน ท้ังสองกค่็อยๆ สานสมัพันธ์กันมาตลอดจนตกลงเป็นแฟนกัน 

PROLOGUE
     

* เพลง R.I.P. ศิลปิน Rita Ora
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ตอนจบปีสองพอดี

เหอะ ก่ิงทองใบหยกเหรอ ฉนัว่าตอนน้ีค�าว่าผเีน่ากับใบหยกคงจะเหมาะ

กับโอ๊ตและฉันมากกว่า

ใช่ ผูห้ญิงทีผู่ห้ญิงหลายคนอจิฉาทีไ่ด้เป็นแฟนกับโอ๊ตก็คอืฉนัคนน้ีน่ีเอง 

ชื่อของฉันคือ 'Gam' อ่านว่า 'แกม' ย่อมาจาก Gamma ฉันไม่ได้เซ้าซี้ถามแม่

อีกแล้วว่าท�าไมตั้งชื่อฉันแบบนี้ ถามทีไรก็ได้ค�าตอบว่าเหตุผลมันซับซ้อน  

แถมยังย้อนถามมาว่า 'ไม่คิดบ้างเหรอ ว่ามันดูร้อนแรงดีออก' ฉันเลย 

หมดค�าจะพูดอะไร

OAT : สรุปจะไปไม่ไป 

OAT : เล่นตัวจัง 

OAT : ฉันเป็นแฟนเธอนะ 

เรื่องของเร่ืองคือโอ๊ตแฟนของฉัน นอกจากความหล่อแล้ว ก็ยังไม่เห็น 

จะมีความดีอะไรอื่นๆ คือจริงๆ ก็มีน่ันแหละ เราคบกันมันก็ต้องมีอะไรดีๆ  

ของเขาบ้างท่ีท�าให้ฉันสะดุดใจจนยอมคบด้วยจริงไหม ฉันแค่รู้สึกว่าหลังๆ  

มันแย่ลง แถมฉันยังเพ่ิงทะเลาะกับเขามาอย่างสดๆ ร้อนๆ เขายังจะกล้า 

ส่งข้อความชวนฉันไปท่ีห้อง พอฉันตอบว่าขอคิดดูก่อน ก็ยังจะส่งข้อความ 

มาเร่งๆ ต่อจนฉันอยากจะไปซะเดี๋ยวนี้

ไปตบหน้าเขาให้หันยังไงล่ะ! 

GAM : สรุปคือไม่ไป

GAM : ร�ำคำญ 

GAM : ไม่ต้องส่งข้อควำมมำเซ้ำซี้อีกนะ ถ้ำว่ำงมำกนักก็เอำเวลำไป 

กดหัวใจให้ผูห้ญิงเพจคัพ C อยู่ได้ใน Facebook แบบทีน่ำยชอบท�ำแล้วกันนะ 

ฉันเกลียดเวลาท่ีโอ๊ตถากถางฉัน เกลียดมากพอท่ีจะเลื่อนข้ึนไปดู 

แชตเก่าๆ ตอนที่เราคบกันใหม่ๆ เขาพูดจาดีมาก น่ารักสุดๆ 
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OAT : เลิกเรียนยัง

OAT : หิวข้ำวแล้ววว

OAT : ไปหำอะไรกินกันนน เดี๋ยวเลี้ยงเอง

GAM : มีเรียนชดเชยอีกชั่วโมงนึงเลยอ่ะ ถ้ำโอ๊ตหิวไปกินก่อนไหม 

OAT : โอ๊ตรอได้ นำนแค่ไหนก็รอได้ 

OAT : อยำกกินข้ำวพร้อมกัน 

ฉันกดออกจากแชตเพราะมันเจ็บปวดที่เห็นอดีต ไม่สนใจด้วยว่า 

มีข้อความใหม่มากมายที่โอ๊ตพยายามส่งมาเคลียร์ในประเด็นที่เขาท�า ท่ีฉัน 

พูดไปไม่ใช่อะไรที่งี่เง่า ผู ้หญิงท่ีไหนก็ต้องไม่พอใจที่เห็นแฟนไปกดหัวใจ 

ให้ผูห้ญิงคนอืน่ทกุรปู โดยเฉพาะผูห้ญิงหน้าอกใหญ่ๆ โอเคว่ามนัอาจจะไร้สาระ 

แต่โดนบ่อยๆ มันก็เหลืออด ฉันไม่ได้ไม่รู้ว่าโอ๊ตเจ้าชู้มากขนาดไหน เทียบกับ

พฤติกรรมช่วงท่ีเราคุยๆ กันก่อนฉันจะตกลงคบเขาแล้ว มันดูเหมือนเขา 

เปลี่ยนไป ตอนนั้นเขาพร้อมจะทุ่มเทเพื่อฉัน ฉันเลยอุตส่าห์ยอมให้โอกาสเขา 

ฉันจ�าได้ดีว่าโอ๊ตท�าให้ฉันรู้สึกว่าเขาจริงจังมากขนาดไหน 

สิบสองสัปดาห์ก่อน

รถยุโรปคันที่โอ๊ตขับมารับฉันไปไหนมาไหนประจ�าจอดสนิทอยู่ตรง 

ที่จอดรถ ห่างจากตัวโบสถ์เก่าๆ ที่ดูจะร้างผู้คน รอบๆ ตัวโบสถ์มีต้นไม้ใหญ่ 

ขึ้นรกครึ้ม กวาดสายตาดูก็รู้ว่าไม่ค่อยมีใครได้มาที่นี่

มันเป็นโบสถ์ที่ไม่ได้รับการดูแลแล้ว ทว่าก็ขลังอย่างน่าประหลาด 

'ท�าไมพาฉันมาที่นี่ น่ากลัวออก' ฉันลูบแขนตัวเองเพราะรู้สึกหนาว  

โอ๊ตเห็นแบบนั้นเลยถอดเสื้อแจ็กเก็ตเขามาคลุมให้ฉัน 

'พ่อฉันขอแม่แต่งงานที่นี่' 

'...' ฉันอึ้งไปที่ได้ยินอย่างน้ัน มองหน้าเขาอย่างไม่เช่ือหู ฉันรู้แหละ  

ว่าสมัยที่พ่อแม่โอ๊ตยังคบกัน ที่นี่คงสวยงาม ไม่เก่าหรือทรุดโทรมแบบนี้ 

ฉันแค่ตกใจกับค�าว่าขอแต่งงาน 

'อย่าเพ่ิงท�าหน้าแบบน้ัน แค่พ่อเคยเล่าต�านานอะไรให้ฟัง ฉันอยาก 
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ลองท�า'

'ต�านานอะไร' 

'ตามมาสิ' 

โอ๊ตจับข้อมือฉัน เขาพาฉันเดินลัดเลาะผ่านต้นไม้ต่างๆ ท่ีรกๆ นั่นไป  

ร่างสงูกว่าทีเ่ดนิอยู่ข้างหน้าปัดก่ิงไม้ตามทางทีอ่าจท�าให้ฉนับาดเจบ็ได้ออกไป 

คอยระวังไม่ให้มันเก่ียวผิวของฉันจนเป็นรอย หรือไม่ให้ฉันสะดุดล้มลง  

จนเรามายืนอยู่หน้าวิหารของโบสถ์ 

'สวยไหม' โอ๊ตถาม ฉันพยักหน้า 

'สวย แต่หลอน แล้วนายพาฉันมา...อื้อ'

เสยีงของฉนัหายไปเพราะเขาประคองหน้าฉนัขึน้มาและจบูฉนั รมิฝีปาก

ร้อนแนบชิดอย่างอ่อนโยน บดคลึงเนิบนาบให้ลมหายใจได้สัมผัส เรียนรู้กัน

และกัน หัวใจฉันเต้นแรงจนเหมือนมีผีเสื้อเป็นร้อยๆ ตัวบินอยู่ในอก

โอ๊ตถอนริมฝีปากของเขาออกไป 

'ถ้าคู่รักคู่ไหนมาจูบกันที่หน้าวิหารนี่ จะรักกันตลอดไป'

'นายอยากรักฉันตลอดไปเหรอ' ฉันถาม รู้สึกว่าสิ่งท่ีเขาท�ามันซึ้ง มัน 

โรแมนติกมาก

'ใช่ ฉันอยากรักเธอตลอดไป อยากอยู่กับเธอตลอดไป ฉันหมายความ

อย่างงั้นจริงๆ'

น�้าตาฉันไหลออกมาเองตอนที่มองหน้าเขา โอ๊ตทาบมือบนใบหน้า 

ของฉัน

'อย่าร้องไห้สิ ไม่ใช่การขอแต่งงานซะหน่อย'

'ฉันรู้' ฉันกลั้นสะอื้น โอ๊ตเช็ดน�้าตาให้ฉัน

'แต่วันนึงฉันจะขอแน่' เขาจูบหน้าผากฉัน 'ฉันรักเธอนะ แกม' 

จวบจนกระทั่งวันนี้ ฉันรู้สึกได้ว่าผู้ชายที่เคยพาฉันไปโบสถ์เก่าพร้อมให้

ค�าสัญญาคนน้ันได้หายสาบสูญไปแล้ว โอ๊ตกลายเป็นคนท่ีทุเรศไม่เปลี่ยน  

ท่ีส�าคญัคอืฉนัรูส้กึว่าโอ๊ตก�าลงัซ่อนใครบางคนไว้ ฉนัเดาเอาจากพฤตกิรรมลบัๆ 

ล่อๆ ของเขา เด๋ียวน้ีไม่ให้ฉนัแตะโทรศัพท์ ขนาดจะเข้าห้องน�า้ยังเอาเข้าไปด้วย 
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มีครั้งหน่ึงที่เขาลืม ฉันเลยหยิบมาจะกดดูว่ามีความลับอะไรนักหนา ก็พบว่า

เขาเปลี่ยนรหัสเข้าเครื่อง 

ฉนัเลยวางมนัไว้ท่ีเดมิ เราคบกันมาเป็นปีๆ ตอนน้ีเราขึน้ปีสีแ่ล้ว ถ้าจบปีสี่ 

ก็เรียกได้ว่าแทบจะครบรอบสองปี มีอะไรเกิดขึ้นบ้างระหว่างที่เราคบกันน่ะ

เหรอ ฉันขอพูดแบบซื่อสัตย์เลยนะ ว่าฉันจับได้ว่าเขานอกใจฉันแบบจริงจัง  

(ไปเดตกับผู้หญิงพวกนั้นและโกหกพวกเธอว่าไม่มีแฟน) มาแล้วสองครั้ง  

แอบคุยกับผู้หญิงคนอื่นเจ็ดครั้ง ไม่รวมการมองผู้หญิงสวยๆ ทั้งๆ ที่อยู่กับฉัน 

ทุกครั้งก่อนจะเกิดเรื่อง เขาจะมีพฤติกรรมประหลาดๆ แบบนี้ 

ฉันว่าโอ๊ตก�าลังนอกใจฉันอีกแน่ๆ ฉันก็อยากจะเลิกๆ กับเขาไปให้มัน

จบๆ นะ ฉันแค่ตัดใจไม่ได้เพราะภายนอกคู่เรามันดูดี ฉันกับเขาเหมาะสมกัน 

ถึงเขาจะท�าให้ฉันอึดอัด ชอบอะไรไม่ค่อยเหมือนกัน แต่พ่อแม่เราทั้งคู ่ 

ก็ชอบเรา สังคมเราก็อยู่ในสังคมเดียวกัน เขาเป็นผู้ชายท่ีมีอนาคตไกล ฉัน 

อายุย่ีสิบเอ็ด ไม่แปลกใช่ไหมที่จะเร่ิมมองหาผู้ชายที่มีอนาคตน่ะ นอกจากน้ี 

ก็ยังมีความผูกพันกันอีก ฉันคบกับเขาไม่ใช่แค่เพราะความรักหรือค�าสัญญา 

ทีท่�าให้เรายังอยู่ด้วยกัน แต่เราต่างก็ผกูพัน เป็นส่วนหน่ึงในชวิีตของกันและกัน 

ฉนัและเขาต่างรูว่้าเมือ่ไม่มอีกีคน ช่องว่างในชวิีตนัน้ท่ีเคยเป็นท่ีของเรา

จะหายไป 

อีกอย่างโอ๊ตก็เบลอเก่งด้วย เวลาฉันตั้งใจเลิกกับเขา (บอกเลิกเขา)  

เขาแทบไม่เคยพูดกับใครเลย ปล่อยให้ทุกคนรวมท้ังพ่อแม่ยังเข้าใจว่า 

เราคบกันอยู่ จนในที่สุดสถานการณ์ระหว่างเราก็กลับมาเป็นปกติไปเอง  

โคตรเหลือเชื่อเลย 

"แกม สีหน้าแกดูไม่ค่อยดีเลย ทะเลาะกับโอ๊ตอีกแล้วเหรอ" 'นานะ'  

ยิ้มแหยๆ ให้ฉันตอนที่ถามมาแบบนี้ เธอคงจะเดาได้อยู่แล้ว ไม่ใช่ครั้งแรก 

"ฉันเบื่อ แกว่าฉันเลิกๆ กับมันไปเลยดีไหมอ่ะ" ฉันปรึกษานานะ  

โดยที่หัวข้อนี้ไม่ใช่ครั้งแรกที่ฉันยกขึ้นมาพูด

"ฉันไม่อยากออกความเห็น แกก็รู้ว่าคราวก่อนฉันบอกให้แกลองเปิดใจ

ให้คนอื่นดู ใครไม่รู้ไปฟ้องโอ๊ต แฟนแกแทบจะมาท�าร้ายฉันโดยไม่แคร์ว่า 

ฉันเป็นผู้หญิงด้วยซ�้า เขาอารมณ์ร้ายจะตาย เห็นดีแต่กับแกอยู่คนเดียว" 
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"คราวนี้ฉันรู ้สึกได้อีกแล้วนะ ว่าโอ๊ตต้องก�าลังแอบไปดีลผู ้หญิง 

ที่ไหนสักคนอยู่ลับหลังฉัน ถ้าฉันหาหลักฐานได้ รับรองเลยว่าฉันต้องเลิกกับ

เขาแน่ๆ" 

ฉันพูดกับนานะเสียงเด็ดขาด เราเก็บของและเดินออกจากคลาสเรียน

พร้อมกัน นานะท�าสีหน้าประมาณว่า 'ขอผ่านเรื่องนี้' ใส่ฉัน เธอมีความเชื่อว่า

ถ้าให้ค�าปรึกษากับคู่รักท่ีก�าลงัจะเลกิกัน แล้วพวกเขาดนักลบัไปดกัีน นัน่แหละ 

คาถาเสกเพื่อนให้กลายเป็นหมา เธอเลยไม่อยากพูด 

ปึ้ก!

ตอนฉันเดินออกจากห้องเรียน ฉันชนกับผู้ชายคนหน่ึงท่ีก�าลังจะเดิน 

เข้ามาในห้อง ฉนัคิดเอาเองว่าเขาคงเรียนห้องนีต่้อจากเรา ไม่งัน้คงจะไม่ท�าท่า

เหมอืนรบีเข้ามา แรงปะทะท�าให้หนังสอืทีฉ่นัหอบอยู่ร่วงลงไปท่ีพ้ืน ฉนัชกัเท้าหลบ 

ก่อนที่มันจะกระแทกเท้าฉัน 

ช่วยไม่ได้เลยทีฉ่นัจะเกิดรูส้กึหงดุหงดิกับเหตกุารณ์ทีเ่กิดข้ึน ฉนัเงยหน้า

มองเขา แต่ฉันยังไม่ทันได้เห็นหน้าผู้ชายคนน้ัน เขาก้มลงเก็บหนังสือเรียน 

ของฉันท่ีเขาเป็นสาเหตุท�าให้มันตกและส่งมันคืนให้ จากนั้นก็พูดขอโทษ 

ด้วยท่าทีสุภาพ

"ขอโทษครบั ความผดิผมเองท่ีรบีไปหน่อย เธอไม่เจบ็ตรงไหนใช่ไหมครับ" 

"..." 

ฉันอ้าปากค้าง 

ผู้ชายคนน้ีหล่อมาก เกินจากค�าว่าเพอร์เฟ็กต์ไปไกล แค่เห็นกระดูก

ไหปลาร้าที่โผล่พ้นเสื้อเชิ้ตของเขา ฉันก็รู้แล้วว่าเขาฮอตขนาดไหน เส้นผมนั่น

ไม่ได้จัดทรงแท้ๆ แต่ท�าไมมันดูดีขนาดนี้ ดวงตาคู่นั้นด้วย เป็นนัยน์ตาสองชั้น

สีน�้าตาลคมกริบ รอยย้ิมของเขาท�าให้ห้องสว่างจ้าไปวูบหนึ่ง หัวใจฉันเต้นรัว

ขึ้นมาจนฉันตะโกนด่ามันว่าอย่าแรดให้มากอยู่ในใจ

ฉันเป็นผู้หญิงที่มีแฟนแล้ว ฉันไม่ควรตื่นเต้นกับรอยย้ิมสวยๆ ของเขา 

ไม่ว่ามันจะชวนให้หลงขนาดไหน 

"เธอ เป็นอะไรหรือเปล่า" เขาถามอีกครั้ง 

"กูว่าเขาไม่ได้เป็นอะไรหรอก นอกจากก�าลงัตกใจในความหล่อของมงึอยู่"  
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เพ่ือนของผู้ชายคนน้ันแซว ฉันหน้าร้อนวูบเหมือนถูกไฟเผา รีบรับหนังสือ 

จากมือเขาและลนลานออกจากห้องไปเหมือนกลัวเขาจะรู้ว่าที่เพ่ือนเขาพูด 

เป็นเรื่องจริง

ขนาดแค่เดินสวนกัน กลิ่นหอมอ่อนๆ จากร่างกายของเขายังท�าให้ฉัน

แทบละลาย ไม่อาจปฏิเสธได้เลย ผู้ชายที่หล่อแบบทะเล้นๆ น่ารักอย่างนั้นคือ

สเป็กฉันมาตลอด ฉันน่าจะรู้ว่าฉันคบโอ๊ตเพราะคิดว่าในโลกน้ีไม่มีผู ้ชาย 

แบบเมื่อกี้ 

"ยัยแกม!" นานะตามฉันมาเหมือนเพ่ิงได้สติ เธอคว้าแขนฉันไว้พลาง

ท�าท่าเหมือนอยากกรีดร้อง

"อะไร" ฉนัตกอกตกใจ เนือ่งจากยังคิดเรือ่งผูช้ายเซก็ซีท่ี่ย้ิมโคตรสวยคนน้ัน 

ไม่หยุด

"ผู้ชายคนเมื่อก้ีคือเจย์ไง เขาเท่มากเลยแกรู้ไหม เข้ามหาวิทยาลัยนี้ 

ได้เพราะโควตานักกีฬา แถมเขายังเป็นทีมชาติด้วย อะไรจะดีขนาดนี้ ขนาด 

หุ่นนั่นอยู่ในเสื้อนักศึกษา ฉันยังรู้เลยว่ากล้ามเขามันต้องดีมากแน่ๆ" 

"ใช่ กลิ่นเขาก็ด้วย" ฉันเพ้อตามเพ่ือนเลยเผลอพูดไปหน่อย นานะท�า 

ตาโต

"ฮะ แกว่าอะไรนะ"

"ไม่! เปล่า! ฉันไม่ได้พูดอะไรเลย ฉันไม่เคยรู ้จักเขา เขาดังเหรอ"  

ฉันพยายามท�าสีหน้าให้สงบ แต่นานะก็ดูไม่เชื่อฉัน ฉันกัดริมฝีปากตัวเองไว้  

ไม่น่าปากไวเลย โอ๊ยยย ดูสิ สายตายัยนั่นล้อเลียนฉันโคตรๆ

"เขาดังมาก! แกมัวแต่ไปขลุกอยู่กับโอ๊ตจนไม่มีเวลาเงยหน้ามองผู้ชาย

คนอื่นไงล่ะถึงไม่รู้! นักกีฬาท่ีหล่อ บ้านรวย แถมเป็นลูกคร่ึงไต้หวันแบบน้ัน  

ใครจะไม่พูดถึง รู้ไหมว่ามีโมเดลลิ่งมาติดต่อเจย์ให้ไปเป็นนายแบบก่ีคนแล้ว 

เขาปฏิเสธเพราะอยากทุ่มเทให้กับวงการกีฬา เขามุ่งมั่นท่ีจะพาทีมชนะมาก 

และเขาก็ท�าได้ดีด้วย" 

"เฮ้อ..." ฉันถอนหายใจ

"ถอนหายใจท�าไมตั้งยาวเหยียด" นานะถามฉัน แค่นึกถึงใบหน้า 'เจย์' 

ฉนัก็มวนท้องไปหมด แก้มสองข้างก็ร้อนขึน้อกีแล้ว มันคงจะทุเรศมากพอๆ กับ
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การท่ีโอ๊ตไปกดหัวใจให้ผูห้ญิงหน้าอกใหญ่ ถ้าฉนัปลืม้เจย์เพราะจนิตนาการว่า 

ภายใต้เสื้อเชิ้ตกล้ามเขาจะแน่นแค่ไหน 

"ไม่มีอะไรหรอก" 

ฉนัควรจะลมืเจย์ไปจากสมอง เราเดนิชนกันคร้ังเดยีว เจย์คงลมืหน้าฉนั

ไปแล้วด้วยซ�้า 

"ไหนๆ วันน้ีแกก็จะไม่ไปหาโอ๊ตทีห่อ ท�าไมเราไม่ไปนัง่เล่นกันทีห้่องฉนัล่ะ  

ฉนัซือ้นิยายเล่มใหม่มาด้วยนะ ความรกัผดิบาปทีส่ดุจะแซ่บ แกต้องอยากอ่านแน่"  

นานะเป็นสาวน้อยที่ชอบอยู่ในโลกแห่งนิยาย ฉันเองก็ชอบเหมือนกันถ้าไม่ใช่

ช่วงเวลาใกล้สอบ มันผ่อนคลายดี จึงไม่แปลกที่ฉันจะตกลง

@หอพัก C

นิยายรักผดิบาปของยัยนานะท�าให้ฉนัเบือ่หน่ายได้ในเวลาแค่ห้านาทีกว่าๆ  

ฉันไม่ได้เกลียดการอ่าน เคยติดนิยายไม่หลับไม่นอนมาแล้ว นักเขียนคนนี้ 

ต้องเก่งขนาดไหนถึงท�าลายสถิตินิยายท่ีฉันเคยเบื่อที่สุดไปได้และดันตัวเอง 

ขึ้นมาเป็นนามปากกาอันดับหนึ่งที่ฉันจะไม่แตะต้องผลงานของเธออีก 

ฉันว่านางเอกดูแรดเงียบไปหน่อย ฉันไม่ค่อยชอบน่ะ 

"ฉันจะไปร้านสะดวกซื้อหน่อยได้ไหม" ฉันถามนานะ นอนบนเตียงยัยนี่

นานๆ บางทีฉันก็รู้สึกเหมือนจะกลายเป็นงู ฉันขี้เกียจขนาดนั้นเลย

"เอาสิ งั้นเธอจะว่าอะไรไหมถ้าฉันจะฝากซื้อชาเขียวสักขวด"

"ฉันไม่ว่าหรอกถ้าเธอฝากเงินมาด้วย" ฉันก้าวลงจากเตียงของยัยนานะ 

เธอบึนปากใส่ฉัน

"หยิบแบงก์ย่ีสิบไปจากกระเป๋าตังค์ฉันได้เลย แค่แบงก์ย่ีสิบนะ ห้าม 

หยิบแบงก์อื่น แล้วก็ห้ามจิ๊กเงินฉันด้วย แค่บาทเดียวฉันก็รู้ ถ้ามันหายไป"  

นานะย�้าเสียงเข้ม กับเรื่องเงินให้ตายเธอก็ไม่ยอม

"ย่ะ ฉันรู้แล้ว อะไรจะขนาดนั้น" 

ฉันหยิบแค่แบงก์ยี่สิบออกจากกระเป๋าเงินของนานะ จากนั้นก็หยิบ

กระเป๋าเงินพร้อมโทรศัพท์ของตัวเอง ตอนน้ีฉันไม่ได้ใส่ชุดนักศึกษา ฉันยืม 

ชุดนานะใส่ สวมเสื้อยืดหลวมๆ หน่อยกับกางเกงยีนขาสั้น ผมท่ียาวจนถึง 
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แผ่นหลังถูกรวบเป็นดังโกะง่ายๆ อยู่กลางศีรษะ มันอาจจะลุ่ยลงมาปรก 

แก้มบ้าง ฉันไม่ได้แคร์ ไม่ได้เป็นคนเนี้ยบขนาดนั้น 

ร้านสะดวกซื้ออยู่ห่างจากหอพักของนานะนิดหน่อย ใช้เวลาเดิน

ประมาณไม่ถึงสิบนาที ตอนน้ีฉันอยากได้ขนมอะไรสักอย่างเพ่ือให้ท้องมัน 

ไม่ว่าง ความรู้สึกของฉันคือความรู้สึกท่ีอยากกิน ไม่ใช่หิว แค่อยากจะกิน  

ฉนัรูว่้าการคดิแบบน้ีมนัท�าให้อ้วน ฉนักอ็ยากจะอ้วนบ้างนัน่แหละ เอวฉนัตอนนี ้

แค่ย่ีสิบสามนิ้ว ฉันรู้สึกว่ามันผอมแห้งเกินไป ฉันอยากจะมีน�้ามีนวลกว่าน้ี

หน่อย

แอร์ในร้านช่างตัดกับบรรยากาศข้างนอกที่ร้อนอบอ้าว ฉันหยิบตะกร้า

สีส้มท่ีถูกวางซ้อนกันไว้ให้ลูกค้าหยิบเพ่ือเอาไว้ใส่ของขึ้นมา เน่ืองจากคิดว่า

ต้องหยิบขนมจุกจิกไปเยอะแน่ๆ ก่อนหยิบขนม ฉันมุ่งหน้าไปที่ตู้ใส่เครื่องด่ืม 

เปิดแล้วหยิบชาเขียวของนานะออกมาหนึ่งขวด 

คงไม่ดีแน่ถ้าลืมสิ่งที่เธอย�้านักย�้าหนา 

ฉันเปิดตู้ กวาดสายตามองชาเขียวนานารสชาติแล้วก็เบ้หน้า

ยัยนานะบอกว่าชาเขียว แต่ดันไม่บอกว่ารสอะไร ฉนัควรจะหยิบรสอะไร

ไปให้เธอดี 

JAY PART

หลังเสร็จจากสตรีตบาสอันเหน็ดเหน่ือยที่ผมเล่นกับเพ่ือนท่ีสนามกีฬา

แถวหอพัก ผมก็เข้ามาท่ีร้านสะดวกซื้อเพ่ือหาน�้าดื่มสักขวด ตอนผมเดินไปที ่

ตู้แช่เครื่องดื่ม ผู้หญิงคนหนึ่งก�าลังยืนมองชั้นขวดชาเขียวท่ีเรียงรายราวกับ

ก�าลังตัดสินใจ จากมุมน้ีผมเห็นเสี้ยวหน้าท่ีสวยปนน่ารักจนติดตาของเธอ 

เส้นผมที่ยุ่งหน่อยๆ แต่ท�าให้เธอดูน่ากินสุดๆ ไหนจะเอวคอดบางกับเรียวขา

ขาวเนียนที่เหยียดตรงนั้น ผมไม่อยากไปจ้องมาก มันดูไม่สุภาพ แต่เธอ 

ก็ยืนอยู่นานจนผมไม่รู้จะละสายตายังไง 

"อ๊ะ!" เธอหันมา รู้แล้วว่าผมมองอยู่ เมื่อเห็นหน้าเธอชัดๆ เธอคือคนที ่

ชนกับผมในห้องเรียนวันนี้ ผมจ�าได้แต่แรกแล้ว แก้มเธอแดงเร่ือเมื่อเห็นผม  

ผมเดาว่าอาจเป็นเพราะเพื่อนผมไปแซวเธอไว้ เธอถอยหลังไปสองสามก้าว 
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"หยิบก่อนเลยค่ะ" เสียงใสบอก ดูเธอคงเกรงใจ ไม่ก็อายที่ไม่รู้ผมยืนรอ

อยู่นานขนาดไหนแล้ว ผมย้ิมให้เธอนิดหน่อยแล้วหยิบน�้าเปล่าขวดใหญ่ 

มาหนึ่งขวด 

"อยากดื่มชาเขียวเหรอครับ" ผมถาม

"เอ่อ ค่ะ" 

"ผมว่าเลือกแบบไม่มีน�้าตาลจะดีที่สุดนะ มันดีต่อสุขภาพ" 

เธอพยักหน้า แววตาท่ีมองผมดูเลื่อนลอยแปลกๆ ผมหัวเราะนิดๆ  

ผงกศรีษะเชงิบอกลาแล้วเดนิออกมา ความคิดบางอย่างแล่นอยู่ในหวัผมตลอด 

เป็นความคิดเกี่ยวกับเธอทั้งนั้น

เธอไม่รู้หรอกว่าผมไม่ได้เพ่ิงเห็นเธอแค่ครั้งสองครั้ง เธอจ�าผมไม่ได้ 

เหตุผลก็ง่ายๆ ผมคงไม่เคยอยู่ในสายตาเธอ

(ติดตามอ่านต่อได้ในฉบับเต็ม)
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ติดตามความสนุกเพิ่มเติมได้ที่
http://store.jamsai.com/9786160623266.html

http://store.jamsai.com/9786160623266.html

