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ฮัดชิ่วววว~~

สงสัยมยองนังจะเปนหวัดซะแล้วล่ะค่ะ เปนหวัดง่ายอย่างนี้สงสัยมยองนัง

ต้องไปออกกําลงักายเพ่ิมภูมต้ิานทานโรคซะแล้ว ก่อนทีเ่พ่ือนๆ จะรงัเกียจแล้วเลกิคบกับ

มยองนังไปซะก่อน ฮือออ

'มมูนิ' นางเอกของเราเร่ือง 'Achoo! แพ้รักร้ายๆ ผูช้ายเกรีย้วกราด' ก็เหมอืนกันค่ะ 

เธอเปนภูมิแพ้อากาศ จามบ่อยซะจนเพ่ือนๆ เลิกคบ เลยตัดสินใจเปลี่ยนตัวเองใหม่

ด้วยการออกกําลงักาย การตดัสนิใจครัง้น้ีทาํให้มมูนิได้เจอกับ 'คุณสงิโต' หนุ่มหล่อมาดน่ิง

ท่ีเธอแอบปลืม้ แถมอกีฝายยังกลายมาเปนเทรนเนอรให้เธออกีด้วย (มยองนงัอจิฉามาก 

บอกเลย งื้ออออ)

มูมินจะเอาชนะอาการภูมิแพ้ได้หรือไม่ เรื่องราวของท้ังมูมินผู้ไม่มีใครคบและ

คุณสิงโตจอมเกร้ียวกราดจะเปนยังไงน้ัน เราไปติดตามกันเลยดีกว่า ส่วนมยองนังนั้น

ก็ต้องขอตัวไปออกกําลังกายซะหน่อย เผื่อจะได้เจอหนุ่มในฝนอย่างมูมินบ้างน่ะค่ะ อิๆ 

แล้วพบกันใหม่นะคะ

ด้วยไมตรีจิต

สาวนอยมยองนัง

สํานักพิมพแจมใส
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สวัสดีค่า

เรื่องน้ีเป นเล ่มเดียวจบค่ะ จริงๆ แล้วคิดพล็อตว่าอยากได้นางเอกเปน

ภูมิแพ้อากาศมานานแล้ว แต่ก็ไม่ได้ลงมือแต่งสักที (หนีไปแต่งเรื่องอื่นตลอดเลย 

ฮือออ) จนถึงจุดท่ีต้องแต่งแล้ว เธอต้องแต่งให้จบเดี๋ยวน้ี! ก็เลยพยายามแต่งให้จบ 

ใช้เวลาประมาณห้าเดือนได้ ตอนแต่งแอบชอบคาแร็กเตอรพระเอกในเรื่องมากเลย...

ความเกรี้ยวกราดน้ี ถ้ามีใครอ่านแล้วชอบเหมือนกันจะดีใจมากๆ ค่ะ

ท้ายนี้ก็ขอขอบคุณทีมงานบ้านแจ่มใส กอง บ.ก. นักวาด แล้วก็นักอ่านที่ติดตาม

ผลงานมาตลอด (แอบเขินทีม่น้ีองๆ บอกไว้ว่านยิายของ CandyCat จะเปนแนวรักมุง้มิง้ 

มีความน่ารัก อ่านแล้วอมย้ิม) ส่วนตัวแล้วไม่ค่อยถนัดแนวดราม่าสักเท่าไหร่ ยังไง

จะพยายามให้มากกว่าน้ีค่ะ ส่วนเร่ืองน้ีก็ขอฝาก 'มูมิน' นางเอกที่มีแต่ความเพ้อ 

กับ 'สิงโต' พระเอกสายเกร้ียวกราดไว้ด้วยนะคะ 

ติดตามและพูดคุยกันได้ท่ี FB : CandyCat.writer

รักทุกคน ♥

CandyCat
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บทน�ำ

"ฮัดชิ่ววว~"

"..."

"พรืดๆๆ"

เสียงจามและเสียงสูดน�้ามูกดังข้ึนเป็นระยะๆ ภายในรถไฟฟ้าใต้ดิน 

ท่ีแออัดเป็นปลากระป๋องในช่วงเวลาเร่งด่วน และฉัน 'มูมิน' สาวน้อย 

ลูกครึ่งเยอรมัน ตาสีฟ้า ผมสีแดงเชอรี่ ก�าลังศึกษาอยู่มหา'ลัยปีหนึ่ง ผู้ที่เป็น

เจ้าของเสยีงจามน้ันก็ก�าลงัยืนชดิติดอยู่ด้านในสดุของตูโ้ดยสารโดยท่ีพยายาม

กลั้นจามเอาไว้อย่างสุดความสามารถ 

มะ...ไม่ไหวแล้ว คันจมูกยิบๆ เลย

"ฮะ..."

อย่านะ...

อย่าจามนะ!

"ฮัดชิ่ววว~"

"จิ๊!"

เป็นเพราะฉันพยายามกลั้นจามไว้จึงท�าให้การจามในครั้งนี้เสียงดัง
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มากกว่าเดิมจนใครบางคนท�าเสียงไม่พอใจขึ้นมาให้ได้ยิน แถมทุกคน 

ที่อยู่รอบตัวฉันต่างพากันเหลือบมองด้วยสายตาไม่พอใจ บางคนง้ีถึงกับ 

แสดงอาการรังเกียจอย่างออกหน้าออกตาด้วยการยกมือปัดไปมากลางอากาศ

ทั้งที่ในตอนน้ีฉันก็ใส่ผ้าปิดปากป้องกันไว้อยู่แท้ๆ

แต่เอาเถอะ...ฉันห้ามไม่ให้ทุกคนรังเกียจไม่ได้หรอก

และฉันเองก็ไม่ได้อยากเป็นแบบน้ีสักหน่อย

ฮือ...

"ฮัดชิ่ววว ฟืดดด~"

ฉันหลุดจามออกมาอีกคร้ังก่อนจะสูดน�้ามูกกลับเข้าไป นี่ขนาดเอามือ

บีบจมูกไว้แล้วแต่ก็ช่วยอะไรไม่ได้เลย ฮือ เอาเป็นว่าสาเหตุท่ีจามบ่อยๆ  

ก็เพราะว่าฉันเป็นโรคภูมิแพ้อากาศ โดยเฉพาะอากาศเย็น ย่ิงช่วงเช้าและ 

ช่วงกลางคืนฉันมักจะจามบ่อยมากกก แถมน�้ามูกยังไหลตลอดเวลาจนต้อง

พกกระดาษทิชชูติดตัวไว้เป็นม้วนๆ

"ฮัดชิ่ววว!"

โอ๊ย หลุดจามอีกจนได้ ฉันชักโมโหตัวเองแล้วนะ

"อึย๋ยย ยัยบ้านัน่เอาแต่จามอยู่ได้ ฉนักลัน้หายใจจนหน้ามดืไปหมดแล้ว"

"...!"

ฉันชะงักกับเสียงของใครบางคนท่ีดังข้ึนมาอย่างไม่พอใจ แอบ 

เหลือบมองไปยังต้นเสียงก็เห็นผู ้หญิงคนหนึ่งท่ียืนอยู่ไม่ไกลนักก�าลังพูด 

อย่างใส่อารมณ์กับเพ่ือนของตัวเองพร้อมหันมาจิกตามองฉันเป็นระยะๆ  

สีหน้าและท่าทางดูไม่พอใจสุดๆ น่ันท�าฉันรู้สึกตัวชาวาบเหมือนกับถูกน�้าเย็น 

สาดใส่ ต้องหลบหน้าหนีด้วยการก้มมองพ้ืนซะเลย

"น่าร�าคาญชะมัด! มาแพร่เชื้อโรคอยู่ได้"

แต่ถึงกระน้ันหูของฉันก็ยังคงได้ยินเสียงพูดคุยของสองคนน้ันอยู่ดี

"เดี๋ยวลงแล้วเราแวะไปร้านขายยากันเหอะ ซื้อยาแก้หวัดมากินดักไว้ 

จะได้ไม่ติดหวัดจากยัยบ้าน่ัน"

"เซ็งนะ ต้องมาเจออะไรแบบน้ี ตัวเชื้อโรคชัดๆ"

"น่ันดิ น่ารังเกียจ"
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"T_T"

ฮอื ฟังแล้วเจบ็ปวดรวดร้าวมาก ค�าพูดของพวกเธอท�าร้ายจติใจฉนัสดุๆ 

จนแทบอยากร้องไห้ ฉันได้แต่กล�้ากลืนความรู้สึกนั้นเอาไว้รวมถึงความรู้สึก

อยากจามออกมาอีกด้วย 

ยังไม่ชนิอกีเหรอมมูนิ...น่ีไม่ใช่ครัง้แรกทีเ่ธอได้ยินค�าพูดแบบนีส้กัหน่อย

ฉันบอกตัวเองในใจ หลายคร้ังแล้วท่ีฉันมักเจอค�าพูดแย่ๆ แบบน้ี 

จากคนรอบข้าง อาการภูมิแพ้ของฉันมันน่ารังเกียจ แต่ท�าไงได้...ฉันเอง 

ก็เป็นแบบนี้มานานแล้ว ไปหาหมอก็ตั้งหลายครั้งแต่ก็ได้แค่ยาแก้แพ้อากาศ 

มากินและค�าแนะน�า ซึ่งก็คือการออกก�าลังกายและกินผักใบเขียว คุณหมอ 

บอกว่าการรักษาท่ีดีท่ีสุดส�าหรับฉันก็คือการออกก�าลังกายเท่าน้ัน

แต่โชคร้ายที่ฉันเกลียดการออกก�าลังกายและการกินผักมากท่ีสุด 

ในโลก...

"ฮัดชิ่ววว~"

...ก็เลยไม่หายแบบน้ีไง

น่าเศร้าเนอะ (มูมินร้องไห้หนักมาก แงงง)

ส่วนยาแก้แพ้อากาศฉันไม่ค่อยอยากกินสักเท่าไหร่ถ้าอาการไม่หนัก

จริงๆ เพราะยาพวกนั้นน่ะกินแล้วจะท�าให้ง่วงนอน ฉันเคยกินก่อนนอนนะ  

แต่พอวันรุ ่งขึ้นฤทธ์ิยาก็ยังคงอยู่ท�าให้รู ้สึกง่วงนอนอยู่ดี (ฉันเผลอหลับ 

ในคาบเรยีนบ่อยๆ จนถูกอาจารย์หมายหวัไว้แล้วเน่ีย) มคีร้ังนึงท่ีฉนัโมโหตวัเอง

กินยานีที่เดยีวสองเมด็แล้วเดนิออกไปหาขนมกินทีร้่านสะดวกซือ้หน้าปากซอยบ้าน 

ผลคือแทบหลับกลางอากาศ ดีนะท่ียังสามารถพาตัวเองกลับบ้านแบบมึนๆ 

เบลอๆ ได้ แต่พอหัวถึงหมอนก็หลับสนิทเลยจ้า

[สถานีต่อไป...]

โอ๊ะ ในท่ีสุดก็ถึงสถานีท่ีฉันจะต้องลงสักที

ทันทีที่รถไฟฟ้าใต้ดินจอดที่สถานีฉันก็พยายามเบียดแทรกตัวเองไปท่ี

ประตู แต่ดูเหมือนว่าคนท่ียืนรอท่ีสถานีกลับเบียดเสียดแย่งกันเข้ามาราวกับ 

กลัวไม่ได้ไปซะงั้น

เย้ย ดะ...เดี๋ยวก่อนสิ ให้ฉันลงก๊อนนน
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"ขะ...ขอทางหน่อยค่ะ" 

ฉันพยายามตะโกนบอกแต่ก็ถูกผู ้ชายรูปร่างอ้วนท้วนเบียดเข้ามา 

อย่างไม่ปรานี แถมหมอนี่ยังยกมือขึ้นไปจับราวไว้จนหน้าฉันแทบจะทิ่ม 

เข้าไปท่ีจั๊กแร้เปียกแฉะ 

เอื๊อก!

เต็มๆ เลย ขนาดฉันมีน�้ามูกยังได้กลิ่นชวนสยองขวัญชัดเจนเต็มจมูก 

จนจี๊ดขึ้นไปถึงสมอง

โอยยยย ตายๆ ฉันตายค่าาา

"ขอทางด้วยครับ!"

"!"

เสี้ยววินาทีที่ฉันคิดว่าจะลงที่สถานีนี้ไม่ทัน เสียงทุ้มต�่าของใครบางคน 

ก็ดังขึ้นพร้อมเจ้าตัวท่ีเดินเบียดแทรกฉัน ผู ้ชายจั๊กแร้เปียกคนนั้น และ 

เหล่าผูค้นมากมายเพ่ือออกไปจากตวัรถไฟฟ้า เพราะแบบนัน้ฉนัจงึใช้โอกาสนี้ 

รีบเดินตามหลังเขาไปด้วยซะเลย

โอ้...อากาศแสนสดชื่นนน

ฉันสูดอัดอากาศเข้าเต็มปอด ส่วนผู้ชายตัวสูงเจ้าของแผ่นหลังกว้าง 

ท่ีมีผมสีทองประกายส้มดูโดดเด ่นคนนั้นก็เดินลิ่วๆ ขึ้นบันไดไปด้วย 

ท่าทางทะมัดทะแมงคล่องตัว เขาเป็นคนตัวสูง น่าจะราวๆ สักหน่ึงร้อย 

แปดสบิห้าเซนตเิมตร ผวิขาว หุ่นด ีแม้จะเห็นแค่เพียงใบหน้าด้านข้างของเขา

แวบๆ แต่ฉันคิดว่าเขา...

...ดูเท่ดีจัง

ฉันมองตามไปจนกระท่ังเจ้าของเส้นผมสีทองประกายส้มหายไปจาก

ระยะสายตาด้วยความรู้สึกเหมือนตกอยู่ในภวังค์ แม้จะเป็นช่วงวินาทีสั้นๆ  

แต่ก็ท�าให้อัตราการเต้นของหัวใจผิดปกติไปนิดหน่อย 

ถ้าบังเอิญได้เจอกับเขาอีกก็ดีสินะ...

ฉันคิดข�าๆ กับเรื่องที่ไม่มีทางเป็นไปได้ จากนั้นก็เดินไปต่อแถว 

ขึ้นบันไดเลื่อนเพราะไม่อยากเดินขึ้นบันไดให้เหนื่อยและเมื่อยขา พอออกมา 

จากสถานีรถไฟฟ้าใต้ดนิฉนัก็ไปรอขึน้รถเมล์ นัง่ประมาณสบิห้านาทีก็ถึงมหา'ลยั 
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เนือ่งจากมหา'ลยัเอกชนท่ีฉนัเรยีนสามารถแต่งชดุไปรเวตมาเรียนได้อย่างอสิระ 

ฉันจึงเลือกใส่เสื้อผ้าสบายๆ แบบท่ีไม่ต้องตื่นมารีดให้วุ่นวายอย่างเสื้อยืดกับ

กางเกงยีนขายาวเนี่ยแหละ

"ฮัดชิ่ววว"

ยืด...

โอ๊ย จามไม่พอน�้ามูกยังจะมาไหลอีก

ฉันดึงผ้าปิดปากลง ใช้กระดาษทิชชูเช็ดน�้ามูกอย่างเบื่อหน่าย เช้าน้ี

อากาศค่อนข้างเย็นเนื่องจากเมื่อคืนฝนตก ให้ตายเถอะ ฉันไม่ค่อยชอบ 

อากาศเย็นๆ สักเท่าไหร่เพราะมันท�าให้อาการภูมิแพ้ฉันก�าเริบ พอจาม 

น�า้มกูก็ไหล สกัพักก็จามแล้วน�า้มกูก็ไหลอกี เชด็วนไป เชด็จนเจบ็จมกูไปหมด

แล้วเน่ีย ฮือ

"เอ๊ะ มูมิน~"

หืม...

ฉนัท่ีเดนิเข้ามหา'ลยัพลางเชด็น�า้มกูไปต้องชะงักกับเสยีงคุน้เคยเสยีงหนึง่

ท่ีดงัขึน้ พอหนัไปมองต้นเสยีงทีเ่ดนิเข้ามาหาก็เหน็ว่าเป็น 'หนเูลก็' เพ่ือนในกลุม่

นัน่เอง เธอคนน้ีมผีมสดี�ายาวเป็นลอนสวย แต่งหน้าแต่งตาแบบจัดเตม็ ตวัสงู  

หุ่นดี เสื้อผ้าที่เธอใส่ก็เป็นของแบรนด์เนมยี่ห้อแพงๆ

"อึ๋ยยย จมูกแกแดงหมดแล้ว" พอหนูเล็กเดินเข้ามาใกล้ก็ท�าสีหน้า

เหน่ือยหน่ายใส่ฉนัทันที ฉนัได้แต่หัวเราะแห้งๆ และดงึผ้าปิดปากขึน้ตามเดมิ

ก่อนจะหลุดจามอีก "รู้สึกว่าช่วงน้ีแกจามบ่อยเกินไปแล้วนะ"

"แหะๆ พอดีฉันไม่ค่อยถูกโฉลกกับอากาศเย็นสักเท่าไหร่น่ะ"

ฉันหัวเราะแห้งๆ วันน้ีฉันสะดุ ้งตื่นขึ้นมาจามตอนตีสี่ด ้วยนะเออ  

พอจะนอนต่อก็เอาแต่จามไม่หยุดจนนอนอีกไม่ได้ รู้สึกคันคอคันตาไปหมด

เลย

"เฮ้อ ฉันว่าแกควรออกก�าลังกายอย่างจริงจังสักทีเหอะ" 

หนูเล็กพูดกับฉันพลางถอนหายใจพรืด ฉันฟังแล้วก็พยักหน้าไปงั้น  

โชคดีท่ีใส่ผ้าปิดปากอยู่อีกฝ่ายจึงไม่เห็นรอยย้ิมเจ่ือนๆ บนใบหน้าของฉัน  

ก็แหม...ฉนัไม่ชอบออกก�าลงักายสักเท่าไหร่น่ีนา มนัเหน่ือย แค่เดนิข้ึนบนัไดตกึ 
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ชั้นเดียวฉันยังเลือกท่ีจะข้ึนลิฟต์แทนเลย 

ต้องข้ีเกียจเบอร์ไหนคิดดู T_T

"งัน้เราไปห้องเรียนเลยดมีัย้ ฮะ...ฮดัเช้ยยย!" ผ ีคราวนีฉ้นัเผลอหลดุจาม

เสียงดังลั่นจนคนท่ีเดินผ่านไปมาถึงกับสะดุ้งโหยง บางคนงี้ยกมือทาบอกด้วย 

ความตกใจ สายตาหงดุหงดิของคนท่ีอยู่ใกล้ๆ ต่างพุ่งตรงมาทีเ่จ้าของเสยีงจาม

อย่างฉัน "ขะ...ขอโทษนะ"

"..."

"แบบว่ามันควบคุมไม่ค่อยได้น่ะ" ฉันหัวเราะแห้งๆ ดึงผ้าปิดปากลง 

แล้วใช้ทิชชูเช็ดจมูก ส่วนหนูเล็กก็ขยับถอยหลังห่างออกไปพร้อมท�าหน้า 

ไม่สบอารมณ์จนฉันรู้สึกชาวาบข้ึนมา "ระ...เราไปห้องเรียนกันเถอะ"

"เอ่อ..." หนูเล็กชะงักและเร่ิมอึกอัก "ฉันว่าจะไปซื้อของที่ร้านค้า ยังไง

แกไปห้องเรียนก่อนแล้วกัน"

"งั้นเดี๋ยวฉันไปเป็นเพ่ือน" 

"เอ๊ะ! ก็บอกว่าไม่ต้องไงล่ะ!"

"!!"

อึก...

ค�าพูดท่ีโพล่งออกมาของอกีฝ่ายคล้ายเสยีงตวาดท�าฉนัตกใจจนสะดุง้โหยง 

ดวงตาเบิกกว้างจับจ้องมองหนูเล็กที่มีอารมณ์ฉุนเฉียว สักพักเธอก็เหมือนจะ

พยายามสงบสติอารมณ์แล้วคลี่ยิ้มให้ฉัน

"คือฉันจะไปห้องน�้าด้วยไง เพราะงั้นแกไม่ต้องไปกับฉัน โอเคนะ"

อะ...โอเค ไม่ไปก็ไม่ไป

"งั้น...เจอกันท่ีห้องเรียนนะ" 

ฉันพูดด้วยท่าทางปกติแล้วหนูเล็กก็หมุนตัวเดินออกไปเลย ฉัน 

ยืนมองสักพักก็เดินไปท่ีห้องเรียน ไม่รู้ด้วยซ�้าว่าอะไรคือสาเหตุที่ท�าให้หนูเล็ก 

แสดงอาการน่ากลัวแบบน้ัน หรือเธออาจอยู่ในช่วงอารมณ์แปรปรวน 

เพราะมีประจ�าเดือนงี้ เมื่อไปถึงห้องเรียนฉันก็จัดแจงเลือกที่นั่งและเอาของ 

ในกระเป๋าเป้ออกมาวางจองท่ีให้เพ่ือนๆ ในกลุม่อกีสามคน นัง่ไถเฟซบุก๊เล่นอยู่

สักพักคนอื่นๆ ก็พากันทยอยเข้ามาในห้องจนที่น่ังเกือบเต็ม
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สามคนน้ันมาช้าจัง แต่ดีนะเน่ียท่ีฉันจองที่น่ังไว้ให้แล้ว

ยืด...

ง่า พอโดนแอร์เย็นๆ น�้ามูกก็ไหลอีกแล้ว

ฉนัควกักระดาษทิชชอูอกมาเชด็น�า้มกูทีไ่หลไม่หยุดเนือ่งจากแอร์ในห้อง

ค่อนข้างเย็นเฉียบ กระท่ังเห็นพวกเพ่ือนๆ ในกลุ่มซ่ึงมีหนูเล็ก โบว์ ทับทิม 

เดินเข้ามาในห้อง ฉันจึงรีบยกมือขึ้นโบกเป็นสัญญาณให้สามคนน้ันเห็น  

แต่ดเูหมอืนพวกเธอจะไม่มองมาเลยสกันดิ แถมยังเดินไปนัง่อกีฝ่ังทีอ่ยู่ห่างจากฉนั

ซะงั้น

"หนูเล็ก" ฉันพยายามเรียกเพ่ือนของตัวเอง "โบว์"

"..."

"ทับทิม!"

อ่า บ้าจริง ท�าไมสามคนน้ันถึงไม่ได้ยินล่ะ น่ีก็ตะโกนเสียงดังจนคนที่

นั่งใกล้ๆ หันมามองอย่างหงุดหงิดแล้วเน่ีย 

เอาไงดี... 

ลุกไปน่ังกับสามคนน้ันดีกว่า

ฟึ่บ...

แอดดด

โอ๊ะ อาจารย์เปิดประตูเดินเข้ามาแล้วอ่ะ ฉันท่ีเก็บของใส่กระเป๋าเป ้

ตั้งท่าจะลุกจากท่ีน่ังเพ่ือย้ายไปนั่งกับเพ่ือนในกลุ่มถึงกับต้องรีบทิ้งก้นน่ังลง 

ที่เดิม

"นักศึกษาทุกคนเงียบกันหน่อยจ้ะ ใครท่ีเดินอยู่ก็รีบนั่งที่ให้เรียบร้อย 

ไม่งั้นโดนครูหักคะแนนไม่รู้ด้วยนะ"

อาจารย์ท่ีข้ึนชื่อลือชาว่าโหดสุดๆ พูดขึ้น ได้ยินแบบนั้นแล้วฉันก็ได้แต ่

นั่งสงบเสงี่ยมอยู่ที่เดิมไม่กล้าลุกย้ายที่ โอ๊ย แบบน้ีก็หมายความว่าฉันต้อง 

น่ังเรียนคนเดียวงั้นสิ แล้วที่นั่งสามท่ีท่ีจองไว้ก็ไม่มีใครมาน่ังด้วย มันก็เลย

กลายเป็นว่าฉันน่ังอยู่คนเดียวแบบโดดเดี่ยวเดียวดาย...

...คล้ายๆ ว่าไม่มีเพ่ือนคบ

"เอาล่ะ วันน้ีครูจะสอนเร่ือง..."
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ฮือ ไม่ชอบความรู้สึกแบบน้ีเลย

แย่ชะมัด

ช่วงพักเท่ียง

เฮ ้อ ในท่ีสุดอาจารย ์ก็ปล ่อยให ้พักกลางวันเสียที บอกเลยว ่า 

การท่ีต้องน่ังเรียนคนเดียวมันช่างเป็นอะไรท่ีเปล่าเปลี่ยวหัวใจเสียเหลือเกิน 

ฉนัเก็บของทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นยางลบ ดินสอ ปากกา สมดุจดใส่ลงกระเป๋าเป้

แล้วรีบลุกจากเก้าอี้เพ่ือไปหากลุ่มเพ่ือนของตัวเอง แต่ว่า...

...ว่างเปล่า

อ้าว เพื่อนของฉันหายไปไหนกันหมดแล้วก็ไม่รู้ ตะกี้ยังเห็นอยู่เลยแท้ๆ

ขวับๆ

ฉนัหันซ้ายหันขวากวาดตามองไปรอบๆ ห้องแต่ก็ไม่เจอเพ่ือนของตวัเอง

เลยสักคน ให้ตายเถอะ คงออกไปจากห้องกันแล้ว รีบตามไปดีกว่า

ทั่กๆ

ฉนัวิง่ออกไปจากห้องอย่างด่วนจี ๋ เดาว่าสามคนนัน้คงจะยังเดนิไปไหน

ไม่ได้ไกลนกั ตอนน้ีเป็นช่วงพักเทีย่ง ห้องอืน่ๆ ทีอ่าจารย์เพ่ิงปล่อยต่างก็พากัน 

ว่ิงกรูมากระจุกอยู่หน้าลิฟต์ ฉันชะเง้อคอ เขย่งปลายเท้า มองหาพวกเพ่ือนๆ 

ท่ามกลางผูค้นมากมาย ในท่ีสดุฉนัก็เจอพวกเธอสกัที

ฟู่ววว อยู่กันหน้าลิฟต์เลยแฮะ

"ขอโทษนะคะ" 

ฉันพยายามเบียดแทรกนักศึกษาคนอื่นๆ เพ่ือที่จะเข้าไปหากลุ่มเพ่ือน

ของตัวเอง ทว่าจังหวะท่ีก�าลังจะถึงตัวสามคนนั้น เสียงของหนูเล็กก็ดังขึ้นมา 

ให้ได้ยิน

"ยัยมูมินน่ันน่าร�าคาญจริงๆ เนอะ"

หือ?

ค�าพูดประโยคน้ันท�าฉันชะงักและยืนน่ิงอยู่กับท่ี

"นั่นสิ ไม่รู ้จะจามอะไรนักหนา" คราวน้ีเป็นโบว์เพ่ือนอีกคนในกลุ่ม 

พูดขึ้นมาด้วยน�้าเสียงไม่สบอารมณ์สุดๆ "เสียดายที่เกิดเป็นลูกครึ่ง ฉันเห็น
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พวกลูกครึ่งคนอื่นๆ หน้าตาดีแถมบุคลิกยังดูดีกันทั้งน้ัน แต่ดูยัยมูมินสิ  

เวลาอยู่ด้วยกันยัยน่ันท�าฉันขายหน้าตลอดเลย"

"เห็นด้วย นี่ฉันก็ติดหวัดจากยัยน่ันมาตั้งหลายครั้งแล้ว" เพ่ือนอีกคน 

ที่ชื่อทับทิมเสริม "ตัวเชื้อโรคแบบน้ันไม่อยากคบด้วยเลยจริงๆ"

อึก...

นี่เพ่ือนๆ ก็เห็นว่าฉันเป็นตัวเชื้อโรคงั้นเหรอ

ฉันเม้มปากแน่น ถึงพวกเธอจะพูดความจริงแต่ฉันก็อดท่ีจะเสียใจ 

ไม่ได้อยู่ด ีมนัจีด๊ท่ีหวัใจสดุๆ จนอยากร้องไห้ แต่ฉนัจะโกรธพวกเธอได้เหรอ...

...ฉันไม่มีเพ่ือนท่ีไหนอีกนอกจากสามคนน้ีแล้วนะ

"ฉันว่า...เราแบนยัยน่ันออกจากกลุ่มไปเหอะ"

ประโยคค�าพูดท่ีหลดุออกมาจากปากของโบว์ท�าลมหายใจของฉนัสะดดุ 

หูอื้อตาลาย สมองตื้อมึนแทบคิดอะไรไม่ออก ได้แต่ยืนนิ่งตัวแข็งทื่อ

"ก็ดนีะ" หนูเลก็พูด น�า้เสยีงแสดงออกว่ารงัเกียจฉนัสดุๆ "ทีย่อมคบด้วย

เพราะเห็นว่าเป็นลูกครึ่งน่ันแหละ คิดว่ายัยนั่นจะท�าให้กลุ่มเราเด่นขึ้นแท้ๆ  

แต่ดันเด่นในแง่ลบซะงั้น เฮ้อ เวลายัยน่ันจามทีมีแต่คนมอง"

"เอ๊ะ ลิฟต์มาแล้ว ฉันว่าเราค่อยไปเม้าท์ต่อที่โรงอาหารเหอะ"

"ง้ันวันน้ีเราออกไปหาอะไรกินนอกมหา'ลัยดีมั้ย ฉันไม่อยากให้ยัยนั่น

ตามมาเจออ่ะ"

"ก็ดีนะ"

พูดจบสามคนน้ันก็เดินเบียดเสียดเข้าไปในลิฟต์พร้อมกับคนอื่นๆ  

ทิ้งให้ฉันยืนคว้างอยู่ท่ีเดิมด้วยความรู้สึกเหมือนมีคนเอาก้อนหินมาทุบหัว  

มือที่อยู่ข้างล�าตัวก�าแน่นจนเจ็บแปลบๆ

ฉัน...

...

...

...คิดอะไรไม่ออกเลย

ในหัวตอนน้ีมีแต่ความว่างเปล่า

"ฮัดชิ่ววว"
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และพอฉันหลุดจาม คนที่ ยืนเบียดอยู ่ก็ขยับตัวถอยห่างออกไป 

อย่างอตัโนมตั ิบางคนยกมอืปัดไปมากลางอากาศ บางคนยกมอืปิดจมกูตัวเอง 

บางคนเหลือบมองด้วยสีหน้ารังเกียจ...รังเกียจยัยตัวเชื้อโรคอย่างฉัน

"ฮัดชิ่ววว"

แม้จะเศร้าใจท่ีได้ยินพวกเพ่ือนๆ พูดกันแบบนั้นแต่ฉันก็หยุดจาม 

ไม่ได้อยู่ดี

"ฮัดชิ่ว! ฮัดชิ่ว! ฮัดชิ่ววว!"

เออ เอามนัเข้าไป คราวน้ีจามสามรอบตดิเลยเป็นไง แถมคนทียื่นรอลฟิต์

รอบถัดไปก็เร่ิมหันไปนินทากันแล้วด้วย ฮ่าๆ (หัวเราะท้ังน�า้ตา) แล้วไง ใครแคร์ 

ฉันใส่ผ้าปิดปากอยู่นะเออ ถ้ารังเกียจมากนักฉันจะจามให้โลกแตกไปเลย

"ฮัดเช้ยยย~~!!"

เว้ย บางทีฉันก็นึกรังเกียจตัวเองเหมือนกัน

"แม่ง จะจามอะไรนักหนาวะ"

เสียงโวยวายของผู้ชายคนหน่ึงโพล่งขึ้นอย่างฉุนๆ คล้ายกับทนไม่ไหว  

ฉนัเหลอืบมองก็เห็นกลุม่ผูช้ายท่ีก�าลงัยืนรอลฟิต์อยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลนกั คนพวกนัน้

ก�าลังหัวเราะและมองมาที่ฉันสลับกับเพื่อนในกลุ่มของตัวเองที่ปรี๊ดแตกนั่น

"ฮ่าๆ โวยวายแบบน้ีเดี๋ยวยัยน่ันก็มาจามใส่หน้าแกหรอก"

"เฮ้ย พูดอะไรเกรงใจน้องเค้าด้วย ดูดิหันมามองตาเขียวเลย"

"เราเขยิบไปยืนห่างๆ หน่อยดีไหม ยัยน่ันเป็นไข้หวัดใหญ่หรือเปล่า 

ก็ไม่รู้"

"เออ น่ากลัวว่ะ"

ฟึ่บ...

ฉนัไม่อยู่ฟังค�าพูดพวกน้ันด้วยการตัดสนิใจหมนุตวัเดนิออกมา ซึง่ทุกคน

คงจะโล่งใจกันน่าดูที่ฉันออกมาแบบน้ี ฉันพาร่างกายที่ไร้เรี่ยวแรงเข้าไป 

น่ังสงบสติอารมณ์ตรงบันไดหนีไฟท่ีไร้ผู ้คน เวลานี้ฉันรู ้สึกว่ารอบตัวฉัน 

มันช่างว่างเปล่าเสียเหลือเกิน 

'ยัยมูมินน่ันน่าร�าคาญจริงๆ เนอะ'

'น่ันสิ ไม่รู้จะจามอะไรนักหนา' 
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'ตัวเชื้อโรคแบบน้ันไม่อยากคบด้วยเลยจริงๆ'

'ฉันว่า...เราแบนยัยน่ันออกจากกลุ่มไปเหอะ' 

ฮึก...

ไม่เอานะ ไม่ร้องนะมูมิน

มันก็จริง...ที่ฉันเป็นตัวเชื้อโรคอย่างท่ีหนูเล็ก โบว์ ทับทิมพูดกัน  

อาการภมูแิพ้ก�าลงัท�าให้ฉนัไม่มเีพ่ือนคบ! จากน้ีไปฉนัจะต้องน่ังเรียนคนเดยีว 

กินข้าวคนเดียว ท�ารายงานกลุ่มคนเดียว แค่คิดก็รู้สึกเศร้าแล้ว 

ฉันไม่ต้องการให้มันเป็นแบบน้ัน...

เพราะงั้น...เพราะงั้น

เธอต้องบอกลาอาการภูมิแพ้บ้าบอน่ีได้แล้ว!

1
ภูมิแพ้ & แพ้ผู้ชำยหล่อ

ถ้าฉันไม่ข้ีเกียจ...

ฉันก็คง...หายจากอาการภูมิแพ้แล้วล่ะ

ฉนัคดิในขณะทีง่ดัตัวเองขึน้มาจากเตยีงนอนอนัแสนหนานุ่มได้ในเวลา

สิบโมงเช้า ทั้งที่สัญญากับตัวเองไว้เสียดิบดีว่าวันนี้จะตื่นนอนตอนหกโมงเช้า

เพ่ือไปว่ิงออกก�าลังกายที่สวนสาธารณะใกล้คอนโดฯ ที่อยู่น่ีแท้ๆ (เมื่อวาน 

ตอนกลบัมาจากมหา'ลยัฉนัไปส�ารวจสถานท่ีแล้วน่ะนะ) แถมยังตัง้นาฬิกาปลกุ 

ไว้ด้วย แต่วันหยุดแบบนี้ไม่รู ้ท�าไมพอได้ยินเสียงนาฬิกาปลุกที่ดังลั่นขึ้น 

ฉันก็คว้ามันมากดเลื่อนเวลาปลุกออกไปอีกครึ่งชั่วโมง...

ซึ่งพอดังอีก...

ฉันก็กดเลื่อนอีก

ไปๆ มาๆ ก็กดปิดซะเลย

ฮือออ ขอเกลียดตัวเองแป๊บ T_T

"ฮัดชิ่ว!"

น่ันไง เอาอกีแล้ว ตืน่ปุบ๊จามป๊ับ ท�าหน้าทีไ่ด้อย่างดเีย่ียม เอาโล่รางวัล

(ติดตามอ่านต่อได้ในฉบับเต็ม)
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