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คำ�นำ�

ความเจ็บปวดเป็นเรื่องธรรมชาติ ตราบใดที่เป็นมนุษย์เราย่อมมีความเจ็บปวด 

เจ็บ...เพ่ือให้รู้ว่ายังมีหัวใจและยังมีชีวิตอยู่ สำาหรับ 'เคียงดาว' ที่เติบโตข้ึนมาโดย 

ผ่านความเจบ็ปวดมามากมาย แต่ไม่มคีรัง้ใดท่ีจะตอกตรงึอยู่ในความทรงจำาได้เท่ากับ

ความเจบ็ปวด 'ครัง้แรก' ทว่าเขาก็ยงัต้องใช้ชวิีตต่อ แม้จะล่องลอยเว้ิงว้างอยู่ในอวกาศ

ก็ตาม

และเมื่อ 'ขอบเขต' ผู้รั้งอยู่ในความทรงจำาคนนั้นกลับเข้ามาในชีวิตอีกครั้ง  

ก็เหมอืนว่าความสมัพันธ์และความรูส้กึทีค่ล้ายจบลงไปแล้วทำาท่าว่าจะท่วมท้นข้ึนมาอกี  

ทั้งที่คิดว่าลืมเลือนไปแล้ว หัวใจปิดตายไปแล้ว ชีวิตจบสิ้นไปแล้ว แต่ที่จริงเคียงดาว

กลับไม่เคยลืมเรื่องราวของขอบเขตไปเลย...

'ขอบเขต' ยังอยู่ข้าง 'เคียงดาว' เสมอ

มาร่วมเป็นส่วนหน่ึงในเรื่องราวของคนสองคนท่ี 'โลก' เหว่ียงให้โคจรกลับมา 

พบกัน และเป็นกำาลงัใจให้พวกเขาข้ามผ่านความสมัพันธ์ทีแ่สนเจบ็ปวดและเตม็ไปด้วย 

หยาดนำ้าตา ทว่าก็อบอุ่นและงดงามไปด้วยกันนะคะ

ด้วยไมตรีจิต

สำานักพิมพ์โอเวอร์เกรย์
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ร่วมพูดคุย เสนอแนะ กับนิยาย overgraY ได้ที่

www.facebook.com/overgrayyyyy

ส�ำหรับผู ้อ่ำนที่มีอำยุ 18 ปีข้ึนไป

โปรดใช้วิจำรณญำณในกำรอ่ำน
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5Jiwinil

Introduction

ความสัมพันธ์ที่สิ้นสุดไปแล้ว ก็เหมือนดาวที่โคจรห่างออกไป 

แม้จะมองไม่เห็น แต่ก็ยังมีอิทธิพล

เครื่องบินที่ทะยานข้ึนไปบนท้องฟ้าเป็นสิ่งที่บ่งบอกว่าสถานะของเขา 

ทั้งสองคน 'จบลง'

คงเป็นเพียงความปรารถนาเพียงหน่ึงเดียวของดวงดาวที่วาดฝันไว้ว่า

วันหน่ึงจะได้กลบัมาเจอกัน แต่เมือ่ใครอกีคนไม่ได้อยากจะเจอกันอกีต่อไปแล้ว  

ความปรารถนาน้ันกค็งต้องถูกเก็บใส่กล่อง ปิดตายจนลืมเลือนไปว่าครัง้หน่ึง...

เคยมเีด็กผูช้ายทีไ่ม่ว่าอย่างไรก็จะไม่มวัีนยอมแพ้ต่อความฝันของตวัเอง

"ง่วงโว้ย!"

เสียงโหวกเหวกโวยวายของเจ้าของนัยน์ตาสีน�้าตาลเข้มท่ีบิดตัวพลาง

มองไปรอบๆ ห้อง กลุ่มผมสีด�าสนิทชี้ไปคนละทางเพราะถูกฝ่ามือขย้ีจน 

เสยีทรงไปหมด เจ้าตวัเดินโซซดัโซเซเข้าไปในห้องน�า้ ส�ารวจใบหน้าของตวัเอง

ในกระจกแบบลวกๆ

ขอบตาคล�้าเหมือนหมีแพนด้า สิวหน่ึงเม็ดท่ีสะเออะผุดข้ึนมาท่ีคาง

เพราะเครียดหรือล้างหน้าไม่สะอาดก็ไม่อาจจะรู้ได้ ไหนจะตาแดงก�่าเพราะ 

ไม่ได้นอนนั่นอีก

สภาพเด็กผู้ชายท่ีไม่มีวันยอมแพ้ต่อความฝันของตัวเองน้ัน ผ่านมา 
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Star Scope เขตเคียงดาว6

เป็นเวลาสองปีกว่าแล้วก็ยังเป็นคนเดมิไม่มผีดิเพ้ียน แต่ท่ีเพ้ียนไปคอืความฝัน

เหล่านั้นนั่นแหละ เพราะในสมองของชายหนุ่มท่ีโตมาอย่างดิบดี (?) หรือ 

น่าจะเรียกได้ว่าดิบๆ

มันเปลี่ยนไปเป็น...

เรียนจบ -> ท�างานดีๆ -> จะได้มีเวลานอน

อันท่ีจริงผมว่าน่ันเป็นความคิดที่ค่อนข้างจะดีอยู่นะ อนาคตคนเรา 

วาดฝันอะไรไว้บ้างล่ะ อยากมีครอบครัวดีๆ ชีวิตดีๆ แต่ส�าหรับคนที่ครอบครัว

ก็พังฉิบหายไปแล้ว ชีวิตก็เส็งเคร็งสุดๆ ก็เหลือเพียงแค่การงานดีๆ ท�างาน 

มีเงินรวยๆ แล้วออกไปใช้ชีวิตเงียบๆ คนเดียวก่อนจะตายไปแบบเหงาๆ

อ้อ มเีวลานอนเยอะๆ คงจะเป็นจดุประสงค์หลกัของการใช้ชวิีตมากกว่า

ผมแปรงฟันล้างหน้าแบบลวกๆ ก่อนจะรีบแต่งตัวเพ่ือออกไปเรียน  

เสื้อนิสิตท่ีควรจะรีดให้เรียบทุกวันนี้แค่ให้มันขาวสะอาดตาเหมือนตอนซื้อมา

ก็ดีถมเถแล้ว เพราะตั้งแต่ตัดสินใจเข้าเรียนคณะศิลปกรรมฯ แถมยังพ่วงด้วย

เข้าชมรมศิลปะนับวันเสื้อนิสิตก็เหมือนผ้าขี้ริ้วไปทุกที

ขาสองข้างก้าวขึ้นรถสองแถวแบบรีบเร่ง ผมใช้ชีวิตประจ�าวันซ�้าซาก

แบบนีม้าเป็นเวลาหนึง่ปีเตม็ แล้วนีก็่เข้าปีทีส่องทีก็่คงด�าเนินไปแบบเดมิ เรยีน 

เข้าชมรม ท�าการบ้าน ท�างานหาเงิน นอน ตื่น แล้วก็ไปเรียน

ลมเย็นๆ ยามเช้าที่พัดผ่านใบหน้ากับกลิ่นอายของทะเลท่ีห่างจาก 

หน้าบ้านพักไม่ถึงสามสิบก้าว สิ่งน้ีเป็นสิ่งหน่ึงที่ผมเคยวาดฝันไว้เมื่อสมัย 

เรียนอยู่มัธยมปลายว่าตัวเองจะต้องเข้ามหา'ลัยติดทะเลให้ได้ เพราะผมชอบ

ทะเล 

เสียงเพลงหมอล�าจากตลาดใกล้บ้านยามเช้ายังคงเป็นเอกลักษณ์ 

ของพื้นที่แถวนี้ 

ครืดๆ

โทรศัพท์ในมือสั่นครืดๆ แค่เห็นชื่อบนหน้าจอก็ต้องถอนหายใจออกมา

ผมเองก็ไม่เข้าใจหรอกว่าพ่ีสาวตวัเองต้องการอะไร ครอบครวัมนัแตกไป 

ตั้งแต่วันนั้นแล้ว และน่ันก็คือสาเหตุท่ีผมแยกตัวออกมาอยู่คนเดียวโดย 
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7Jiwinil

ไม่ตดิต่อคนในบ้าน ตอนแรกก็ทุลกัทเุลเป็นบ้าเพราะนอกจากเงนิจะไม่มตีดิตวั 

ยังจะอยากเข้าเรียนมหา'ลัยแบบชาวบ้านเขา ก็เลยต้องขอยืมพี่สาว แต่เพียง

แค่หนึง่ปีผมก็สามารถหาเงนิคนืจนหมด แถมยังจ่ายค่าเทอมส�าหรบัปีน้ีไปแล้ว

เรียบร้อย

"ว่าไง" น�้าเสียงเนือยๆ ของผมคงจะท�าให้พ่ีเบื่อหน่ายบ้างแหละ แต่

เหมอืนว่าจะมเีพียงคนเดยีวทีรู่ส้กึผดิกับการบบีบงัคบัให้ผมออกจากบ้านส�าเรจ็ 

ก็เลยคุยไปงั้นๆ

[เรื่องค่าเทอมโอเคมั้ย]

"จ่ายไปหมดแล้ว"

[ค่าข้าวล่ะ]

"กินที่ร้าน"

[จะเอาเพิ่มมั้ย]

"ถ้าพี่จะโทรมาถามค�าถามเดิมๆ ก็อย่าโทรมาเล้ย" 

เป็นอาทิตย์แล้วมัง้ตัง้แต่เปิดเทอมทีพ่ี่น้ิงโทรหาผมเหมอืนเป็นห่วงอะไร

นกัหนา ทัง้ทีต่อนปีหน่ึงก็ไม่เหน็โทรจกิยิกๆ อะไรขนาดน้ี แล้วโทรมาก็ถามแค่ว่า 

เงินพอมั้ย ล�าบากหรือเปล่า 

[พี่เป็นห่วง]

"ผมอยู่กับพี่ศร โอเคดี พี่ศรเลี้ยงผมเหมือนลูกตัวเอง ไม่ต้องห่วงหรอก" 

ได้ยนิเสยีงถอนหายใจเบาๆ จากปลายสาย รูแ้หละว่ากงัวล แต่ตอนผม

ออกจากบ้านมาก็ไม่เห็นมีใครรั้งไว้สักคน

[ตอนนี้คบอยู่กับใครมั้ย]

ค�าถามของพ่ีคะนิง้ท�าให้ผมทีก่�าลงัจะย่ืนเงนิจ่ายลงุรถสองแถวชะงกัไป 

พอตั้งสติได้ถึงค่อยๆ วางเหรียญบนมือลุงแล้วเดินเข้าไปในรั้วมหา'ลัย 

"ท�าไม"

[เปล่า]

เหอะ แน่ใจหรอืไง ไม่ใช่ว่าพ่ีก�าลงัท�าตวัเป็นสายให้พ่อกับแม่หรอกเหรอ

"แล้วถ้าผมคบผู้ชายล่ะ"
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Star Scope เขตเคียงดาว8

[เคียง!]

ฮะๆ อยากจะหัวเราะให้ฟันหลุด

"ไม่ได้คบใคร พี่น่าจะรู้ดีสุดไม่ใช่หรือไง"

ผมกดตัดสายแล้วเดนิดุ่มๆ ไปตามทางเดนิอย่างหวัเสยี ไม่ต้องมาถามหรอก 

ว่าก�าลังคบใคร แค่ทุกวันนี้ให้ไปสนใจใครยังท�าไม่ได้เลย

หรือถ้าจะให้พูดให้ถูก

หัวใจของผมมันพังยับเยินไปแล้ว

ทุกวันน้ีที่ขับเคลื่อนร่างกายก็คงมีแค่สมองกับกล้ามเนื้อ จากท่ีเป็น 

คนท�าอะไรรอบคอบผมก็กลายเป็นคนเหยาะแหยะไม่เอาอะไรสกัอย่าง จากที่

เป็นคนตั้งใจเวลาท�าสิ่งสิ่งหนึ่ง ก็ไม่สามารถโฟกัสกับมันได้ในเวลานานๆ

ทีเ่ขาว่ากันว่าคนเราสามารถเปลีย่นไปเป็นคนละคนได้คงเป็นแบบนีส้นิะ

หลายๆ อย่างในรั้วมหา'ลัยมันไม่ได้เป็นไปอย่างใจหวังหรอก เรื่องน้ัน

ผมรูด้ ีดงันัน้พอพ้นสภาพเฟรชชีปี่หนึง่ผมก็ตดัตวัเองออกจากทกุอย่าง ปลกีตวั

มาอยู่คนเดียว ไม่เอาเพ่ือนไม่เอาใคร ไม่เอาอะไรสักอย่างเลยก็ว่าได้ จะมีก็

เพียงสิ่งเดียวที่คอยช่วยสงบสติอารมณ์ไม่ให้ผมเป็นบ้า

นั่นคือการวาดรูป

เพราะแบบนั้นทุกวันหลังเลิกเรียนผมจึงมาขลุกอยู่ท่ีชมรมศิลปะท่ี 

เป็นเหมือนท่ีพ่ึงทางใจ เพราะชมรมไม่ได้เป็นที่นิยมเหมือนอย่างชมรมดนตรี 

สมาชกิเลยไม่ได้มเียอะจนปวดหัว แล้วอกีอย่างก็ไม่ค่อยมใีครมาเซ้าซีผ้มเท่าไร 

อกีท้ังประธานชมรมเองก็เป็นคนเงยีบๆ เข้ามาก็ก้มหน้าก้มตาระบายสิง่ต่างๆ กัน 

ผ่านทางรูปวาด ไม่ได้มานั่งเม้าท์มอยอะไรกันเป็นเรื่องเป็นราว

และวันน้ีก็เป็นอีกวันที่ผมเลือกท่ีจะมาขลุกตัวอยู่ท่ีชมรมจนเกือบมืด 

ปกติแล้วจะมีสามคนท่ีอยู่รั้งท้ายก่อนจะปิดห้อง ซึ่งก็คือผม ประธานชมรม

อย่างพี่โฟ แล้วก็รองประธานหน้าโฉดเฮียอั๋น 

"ไม่กลบับ้านหรอืไงเคยีง" น�า้เสยีงง่วงๆ ของบอสใหญ่ลอยข้ามขาตัง้วาดรปู 

มากระแทกหูผม ผมที่ก�าลังใจจดใจจ่ออยู่กับการละเลงสีน�้ามันชะโงกหน้า 

ออกไปมองเขาเล็กน้อย

Page_Star Scope �����������.indd   8 3/2/2563 BE   15:51



9Jiwinil

"เดี๋ยวก็กลับแล้วพี่"

"ช่วงนี้ไม่ค่อยมีคนมาสมัครเพิ่มเลยเนอะ"

"ก็ดีแล้ว ผมชอบเงียบๆ"

"ก็คอืมงึจะยึดชมรมว่างัน้ ปีสองไปๆ มาๆ เหลอืมงึกับไอ้โอ๊ตอยู่สองคน"

"เออ ชมรมนี้ของกูว่ะพี่"

"ฝันไปเหอะ"

ก๊อกๆ

บทสนทนาของผมกับพ่ีโฟถูกขดัโดยเสยีงเคาะประต ูปกตแิล้วชมรมศลิปะ 

ไม่ค่อยมีใครเคาะประตูหรอก บทมันจะเปิดมันก็เปิดผ่างเข้ามา ไม่สนว่าจะ

กระแทกโดนหน้าใคร ถ้าเคาะประตูแสดงว่าไม่ใช่คนของชมรมศิลปะ

"เคาะท�าไมวะ ไฟสว่างกว่าอนาคตกูอีก จะเคาะเพื่อ"

พ่ีโฟละสายตาจากผ้าใบวาดรูปเดินอิดออดไปท่ีประตู เขาน่ิงไปแล้ว 

หันมามองหน้าผม

"อะไร มองผมท�าไม"

"กูลืมไปว่าล็อกประตู"

แล้วจ�าเป็นต้องหันมาบอกกูเหรอ

ผมหันกลับมาสนใจภาพวาดสีน�้ามันของตัวเองต่อ ผมรักอิสระในการ

อยู่ชมรมศิลปะเพราะสามารถท�าอะไรก็ได้ทีอ่ยากท�า ถ้าผลงานเตะตากรรมการ

เมื่อไรนานๆ ทีภาพวาดก็จะไปโผล่ในห้องสมุดบ้าง ตามก�าแพงที่ไหนสักแห่ง

ในมหา'ลัย หรืออาจจะเป็นร้านอาหารแถวมอท่ีมาเลือกรูปสวยๆ ไปประดับ

ผนัง ซึ่งถ้าโชคดีผมก็ได้เงินค่าขนมกลับมาบ้าง 

"อ้าว ไม่ใช่คนชมรมนี้นี่ มาผิดห้องเหรอ"

ไอ้พ่ีโฟมนัคยุกับใครอยู่หน้าประตไูม่รู ้รูแ้ค่ว่าทัง้ผมและเฮยีอัน๋ไม่มใีคร

สนใจมันเลยสักคน 

"มาสมัครเข้าชมรมครับ"

"อ้าวเหรอ เออๆ เข้ามาๆ"

เสียงประตูปิดลงพร้อมกับฝีเท้าของคนสองคนที่เดินกลับเข้ามาในห้อง
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Star Scope เขตเคียงดาว10

"ปีหนึ่งเหรอเรา"

"ครับ"

"เออก็ดี ปีหน่ึงปีนี้ไม่ค่อยมีคนเข้าชมรมศิลปะเลย จะได้คลายเหงา" 

เพราะได้ยินค�าว่าปีหนึ่งผมเลยไม่ได้สนใจอะไรนัก ถ้าเป็นปีสามปีสี่ก็จะเป็น

อีกเรื่องหนึ่ง 

"ก็...ประตูชมรมจะเปิดทุกวันหลังสี่โมง ถ้าอยากมาเร็วกว่าน้ันก็มา 

ขอกุญแจท่ีผมหรือรองประธาน" ผมชะโงกหน้าไปมองพ่ีโฟอีกครั้ง อ้าปาก

เตรียมก�าลังจะแซวว่า 'ผมก็มีกุญแจส�ารองนะคร้าบ ลูกรักประธานก็งี้' แต่ 

เมื่อสบตากับใครอีกคน ฝันร้ายที่ลืมไปแล้วก็พรั่งพรูไหลกลับเข้ามาใน 

ความทรงจ�าเป็นสาย

คงไม่ใช่แค่ผมคนเดียวที่ท้ังตกใจและแปลกใจว่าท�าไมคนท่ีคุ้นหน้า 

คุ ้นตากันถึงมายืนอยู่ในห้องน้ีได้ มันก็คงตกใจไม่ต่างกับผมนั่นแหละ  

แล้วท�าไมถึงสวมชุดมหา'ลัย ท�าไมถึงย่ืนกระดาษสีขาวให้กับประธานชมรม

ของผม 

ถามว่าจ�าผดิมัย้ก็ไม่น่าใช่ รูจ้กักันมาตัง้แต่มธัยมต้นท�าไมถึงจะจ�าไม่ได้ 

ก็แค่โตขึ้นกว่าแต่ก่อน โครงหน้าชัดเจนขึ้นกว่าเมื่อตอนสมัยเด็กๆ สูงขึ้นมาก

พอสมควร แต่ทีไ่ม่เปลีย่นไปเลยคอืสายตาและแววตาท่ียังคงดดุนั นอกจากนัน้ 

ที่ย�้าชัดเจนท่ีสุดคงจะเป็นไอจางๆ ท่ีแผ่ออกมาจากร่างกาย มันยังคงเป็น 

สีฟ้าอ่อนๆ เหมือนทุกๆ ครั้ง

ปฏิกิรยิาตอบสนองของมนัคอืการกลบัไปท�าสหีน้าน่ิงเหมอืนเดมิราวกับ

ไม่เคยรู้จักกัน ส่วนปฏิกิริยาของผมคือการคว้าของที่อยู่ใกล้ตัวท่ีสุดอย่าง 

ถังล้างพู่กันที่ไม่มีน�้าปาใส่หน้ามันอย่างจังจนพี่โฟถึงกับร้องออกมา

"ไอ้เคียง ท�าไรวะ!"

"มึงกลับมาท�าไม!"

เสียงสั่นเครือของผมที่ตะคอกออกไปคงท�าให้มันส�านึกได้บ้าง

ทั้งๆ ที่อยากจะท�าให้มันเจ็บ

แต่ท�าไมนะ ท�าไม...
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"มึงจะกลับมาท�าไม"

ท�าไมสุดท้ายแล้วถึงเป็นผมที่เจ็บเจียนตายขนาดนี้

...

กลับมาท�าไมวะ 'เขต'
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Chapter 01

'ไหวมั้ยนั่น'

น�้าเสียงแฝงความเป็นห่วงถูกส่งมาระหว่างท่ีผมก�าลังปีนรั้วแอบเข้าไป

ทางหลังบ้าน เห็นใบหน้าที่ไม่ค่อยแสดงอารมณ์ท�าสีหน้าเจื่อนลงแล้วก็ได้แต่

บอกปัดไป

'ไหวดิ ปีนมากี่รอบแล้ว'

เขตมันยังคงให้ก�าลังใจผมเงียบๆ ไหวกับผีสิวะ ขาก็สั้น ปีนก็ยาก  

กว่าจะลงได้แต่ละทีปวดไข่ระบมไปหมด

ล�าบากฉิบหาย

การคบกันของเราเป็นความลบัมาได้สามปีกว่าและก็ยังคงเป็นความลบัอยู่ 

จนถึงทกุวนันี ้ผมใช้วิธีปีนเข้าออกหลงับ้านเพ่ือออกไปเจอกับเขตตอนกลางคนื 

แล้วกลับบ้านมาอีกทีช่วงรุ่งสาง

ช่วงเวลามัธยมต้นนั้นเรียกได้ว่าใช้ชีวิตโคตรคุ้ม

'ดาวหางล่ะ'

น�า้เสยีงนุม่หูฮมึฮมัออกมาจากล�าคอ ผูช้ายตรงหน้าเงยหน้ามองท้องฟ้า

ที่เต็มไปด้วยดาวระยิบระยับในวันนี้ ผมที่ยังนั่งค้างอยู่บนรั้วบ้านมองตามไป 

ถึงแม้จะไม่เห็นดาวหางอย่างที่ใครอีกคนบอก แต่ก็รับรู้ได้ว่ามันมี

'เขาบอกให้อธิษฐานล่ะ'

'เหรอ'
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ผมหลับตาอธิษฐานกับดาวหาง 

ขอให้ได้อยู่กับเขตนานกว่านี้ ต่อให้เกลียดกันก็อยากจะอยู่ข้างๆ ด้วย

ไม่ว่าเมื่อไรเขตก็ยังคงชอบดาวเสมอ ผมไม่เห็นมันจะน่าพิศวาสอะไร

ขนาดนั้นเลย ก็แค่สีโทนมืดๆ

ผมท้ิงตัวแลนดิ้งที่พ้ืนอย่างสวยงาม เช็กดูสภาพความปลอดภัยของ 

ตัวเองแล้วหันไปส่งยิ้มข�าๆ ให้กับคนที่ยืนอยู่ด้านนอก 

'ฝันดี'

'ฝันดีครับ'

ปั่ก

"โอ๊ย"

นิ้วก้อยของผมจูบเข้ากับขาโต๊ะอย่างจังจนต้องร้องโอดโอยออกมา 

ตั้งแต่เขตกลับมาอาการเหม่อลอยของผมก็ดูจะเป็นมากข้ึน ผมมักจะเห็น

สายตาของพ่ีศรเจ้าของท่ีพักและที่ท�างานส่งมาไกลๆ อย่างเป็นห่วง แต่ถึง 

อย่างนั้นก็ไม่ได้เข้ามาถามว่าเป็นอะไร

วันนี้ชนไปกี่อย่างแล้วก็จ�าไม่ได้ จ�าได้แค่ว่าปวดทั้งนิ้วทั้งหัว

ผมพาร่างเป่ือยๆ ของตวัเองเข้าไปในครวัระหว่างเวลาพัก ครวัเลก็ๆ แต่

สะอาดบ่งบอกว่าเจ้าของร้านเป็นคนเข้มงวดเรือ่งความสะอาดเป็นทีห่น่ึง ตัง้แต่

ท�างานมาผมไม่เคยเจอแมลงสาบสักตัว

ร้านอาหารของพ่ีศรช้ันบนท�าเป็นที่พักให้กับนิสิตมหา'ลัย เปิดให้เช่า

ทัง้หมดสีห้่องซึง่ตอนน้ีเตม็หมดแล้ว แต่ได้ข่าวแว่วมาว่าห้องตรงข้ามผมก�าลงั

จะว่างเพราะรุ่นพ่ีท่ีเรียนจบก�าลังจะย้ายไปเชียงใหม่ ส่วนข้างล่างเปิดขาย

อาหารต้ังแต่หลังหน่ึงทุ่มจนถึงเที่ยงคืน ล�าพังพ่ีศรคนเดียวคงเอาร้านท่ีคน 

เข้าเยอะแบบน้ีไม่อยู่ เลยต้องมีชอเชฟตัวเบิ้มอย่างเฮียหมีท่ีคอยผัดอาหาร 

อยู่ด้านหลัง ผมหยิบแก้วน�้าของตัวเองไปกรอกน�้าส้มใส่ แหงล่ะ เป็นพนักงาน

เลยมสีทิธ์ิทีจ่ะกินน�า้อะไรก็ได้ระหว่างท�างาน เพราะพอปิดร้านแล้ว เฮยีหมแีก

ก็จะล็อกตู้กดน�้ากันไอ้พวกเด็กมือบอนมากดไปกิน
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"เหม่ออะไร"

เฮียท่ีก�าลังเตรียมปลาพูดข้ึนมาลอยๆ เอ่อ จริงๆ แล้วแกไม่ได้ชื่อหมี

หรอกครบั แกชือ่วาฬต่างหาก แต่เพราะพ่ีศรเรยีกหมก็ีเลยเรยีกตามกันไปหมด 

แล้วอีกอย่างหุ่นเฮียก็ไม่ได้หมี แต่สูงมากและหล่อเข้าขั้นพระเอกหนังจนพี่ศร

ต้องเอามาเก็บไว้หลังร้าน ไม่เช่นนั้นร้านอาจจะพังซะก่อน

"นิดหน่อย"

"มีเรื่องอะไรหรือไง"

"ถ้าอยู่ๆ แฟนเก่ากลับมา เฮียจะท�าไง" ผมยืนพิงข้างประตูพลางดูดน�้า

ในแก้วอย่างเบื่อหน่าย

"ไม่เคยมีแฟนเก่า"

เฮอะ หน้าตาขนาดนี้ไม่เคยมีแฟนเก่า?

"ขี้จุ๊เบเบ๋"

"กูไม่เคยมีแฟนเก่าจริงๆ" เฮียหั่นต้นหอมดังฉับๆ "แล้วแฟนเก่ากลับมา

มันท�าไม ยังรักอยู่หรือไง"

"เปล่า แค่เห็นหน้าละมันชอบนึกถึงเรื่องเก่าๆ"

"ถ้าอย่างนั้นก็ไม่ต้องท�าไร เมินๆ ไป"

"ก็มันน่าร�าคาญ"

"จะให้ได้ดั่งใจทุกอย่างมันไม่ได้หรอก"

เออ ก็จริง

"เมินได้ก็เมินซะ อย่างเวลาศรมันจับได้ว่าพ่ีแอบกินแซลมอน พ่ีก็ท�า 

ไม่หือไม่อือ ไม่รู้ไม่ชี้"

แล้วมันเกี่ยวอะไรกับเรื่องแฟนเก่าวะ

"เห็นศรบอกว่าทะเลาะกับคะนิ้งเหรอช่วงนี้"

ผมพยักหน้าเบาๆ ไม่แปลกหรอกที่เฮียหมีจะรู้เรื่องพ่ีน้ิง ก็พ่ีศรกับพ่ีน้ิง

เคยเป็นเพ่ือนสนิทกันสมัยเรียนมัธยม ส่วนเฮียหมีก็สนิทกับพ่ีศรถึงขั้นเปิด 

ร้านอาหารด้วยกัน 

"พี่สาวผมยุ่งไม่เข้าเรื่องอ่ะ"
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"ไม่ใช่เพราะเขาเป็นห่วงหรอกเหรอ"

"ผมไม่ได้คิดงั้น เฮียไม่เห็นวันท่ีแกไล่ผมออกจากบ้านเหมือนหม ู

เหมือนหมา"

"แล้วไปท�าอีท่าไหนแกถึงได้ไล่"

"มีแฟนเป็นผู้ชาย"

เฮียไม่ได้หันมามองผม จับปลาลงไปทอดในกระทะเหมือนแค่ชวนผม

คุยไปงั้น

"เขาไม่ชอบเหรอ"

"เขาคิดว่ามันอับอายขายขี้หน้าวงศ์ตระกูล พ่อแม่ก็คิดงั้น"

"ไม่เห็นเกี่ยว"

ผมก็คิดว่ามันไม่เก่ียวเหมือนกัน แต่ก็นะ ถ้าเขาอยากจะให้เก่ียวอะไร

มันก็เก่ียวได้ทั้งนั้นแหละ เพราะหลังจากเลิกกับเขตผมก็สนิทกับเพ่ือนผู้ชาย

คนไหนไม่ได้เลย กลายเป็นว่าผมต้องชอบผู้ชายทุกคนขึ้นมาซะอย่างนั้น

"ก็ว่า ปกติไม่ยักจะเห็นอารมณ์เสีย จับโทรศัพท์ทีไรผีห่าซาตานเข้าสิง

ตลอด"

"คนนะไม่ใช่ท่อนซุง"

"อ้าวเรอะ นึกว่าตายด้านไปละ"

"ตกลงอยากเป็นเฮียหรืออยากเป็นเฮี่ยกันนะ สงสัยจัง"

คนตัวสูงยกมีดปังตอจะมาสับหัวผม ผมเลยต้องเบี่ยงตัวหลบออกไป

ด้านนอกที่เริ่มจะมีลูกค้าระลอกสองทยอยเข้ามา 

ผมไม่ชอบท�างาน แต่ท�าเพราะความจ�าเป็น แค่เรยีนอย่างเดยีวก็เหนือ่ย

จนจะบ้าตายอยู่แล้ว กลับมาก็ยังต้องท�างานหาเงินจ่ายค่าห้องพัก แต่ถ้า 

ต้องกลับไปก้มหัวขอร้องคนที่ไม่เคยจะสนใจ ผมยอมเหนื่อยดีกว่า

เพราะฉะน้ันชีวิตถึงได้มาจบอยู่ที่ร้านอาหารเล็กๆ ซึ่งอยู่ไม่ไกลจาก 

ตัวมหา'ลัยมากนัก ห้องกระจกที่ดูทันสมัยให้อารมณ์เหมือนทานข้าวในบ้าน 

ตามมุมต่างๆ มีรูปภาพจากชมรมศิลปะแปะเอาไว้บนผนังบ้าง วางพิงไว้ท่ี 

มมุห้องบ้าง ให้ความรูส้กึอบอุน่ แต่ทีด่จูะเป็นเอกลักษณ์ของร้านพ่ีศรคงจะเป็น
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รูปวาดปลาวาฬตัวใหญ่ที่แปะอยู่ตรงทางเข้าร้าน เข้ากันดีกับชื่อร้าน 'วันวาฬ' 

ที่มองจากดาวอังคารก็รู้ว่าใครตั้ง ก็คนที่ชื่อจริงกับชื่อที่โดนเรียกไม่เหมือนกัน 

แถมยังชอบท�าหน้าโฉดขลุกอยู่กับปังตอหลังร้านนั่นแหละ

เป็นเวลาสองช่ัวโมง สามช่ัวโมงผ่านไป ขาท่ีเริ่มล้าบ่งบอกว่าใกล้จะ 

ได้พักเต็มทน และแล้วไม่นานเวลาสวรรค์ก็มาถึง ผมโยนผ้ากันเปื้อนสีด�า 

ลงบนเตียง ถอดเสื้อเชิ้ตสีขาวท่ีปักลายปลาวาฬใส่ลงตะกร้า ถอดกางเกง 

โยนไปกองบนเก้าอี้ แล้วทิ้งตัวลงนอนแบบไม่สนอะไรทั้งนั้น

ค่อยอาบน�้าตอนเช้าแล้วกัน

ลมหายใจยาวๆ ถูกผ่อนออกมา สายตาของผมเหม่อมองไปที่ภาพวาด

สีน�้ามันที่เคยวาดเอาไว้ในช่วงชมรมศิลปะ มันคือภาพวาดดาวหาง ผม 

เดินเข้าไปใกล้ภาพนั้น นั่งมองมันอยู่สักพัก

หลายคร้ังที่ตัวผมเลือกที่จะวาดดวงดาวออกมาในช่วงแรกที่ยังรู้สึก

คิดถึงอยู่ มันเหมือนเป็นการระบายสิ่งท่ีอัดอั้นอยู่ในใจ ผมไม่เคยชอบดาว  

ผมชอบทะเลและเสียงคลื่นเวลาซัดเข้าฝั่ง คนที่ชอบดาวน่ะ คือเขตต่างหาก 

ก่อนท่ีจะเลิกกันเราสองคนเคยคุยกันไว้ว่าจะไปเรียนท่ีไหนต่อ เพราะ

แบบนั้นผมเลยไม่สงสัยเลยว่าท�าไมมันถึงรู้ว่าผมเรียนท่ีไหน เขตมันเกลียด

ทะเล ส่วนผมก็เกลียดภูเขา เขตมันตั้งใจจะขึ้นท่ีสูงเพ่ือให้เห็นดาวได้ชัดๆ  

ส่วนผมตั้งใจจะเข้าหาคลื่นริมชายหาด 

มนัชดัเจนมาตัง้แต่ไหนแต่ไรแล้วว่าความชอบของเราสองคนมนัต่างกัน

ตลกตรงที่เขตมันเกลียดทะเล แต่ดันใส่ชุดนิสิตของมหา'ลัยติดทะเล

ผมไม่ค่อยเช่ือเรือ่งค�าอธิษฐานกับดาวหางบ้าบออะไรน่ัน ก็แค่ท�าตามไป 

เพราะยังเป็นเด็ก แต่ถ้าการอธิษฐานกับดาวหางนั่นเป็นความจริงคงส่งผล 

ชนิดท่ีเรียกได้ว่า 'ชัด' จนแทบจะอยากย้อนเวลากลับไปวันน้ันเพ่ือขอว่า  

'ถ้าเกลียดแล้ว ก็อย่ากลับมาเจอดีกว่า'

มอืของผมคว้าภาพสนี�า้มนัรปูดาวหางทีต่ัง้ไว้ในห้องมาเกือบปีขึน้มาถือ

เอาไว้ ก่อนจะเดินออกจากห้องแล้วโยนมันลงถังขยะหน้าห้องอย่างไร้เย่ือใย 

ประจวบเดียวกับที่เสียงเปิดประตูห้องด้านบนดังขึ้น
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"ยังไม่นอนเหรอวะเคียง"

"พี่นั่นแหละท�าไมไม่นอน"

ผมเงยหน้ามองผูช้ายขอบตาคล�า้เขยีวทีไ่ม่ค่อยจะได้พูดได้จากันมากนัก  

หนวดเครารกรุงรังใบหน้าไปหมดเพราะไม่ค่อยได้ออกจากห้องมาทักทายกัน

สักเท่าไร พี่โต่งมันมองผมด้วยตาที่หรี่จนเกือบปิด

"กูเคลียร์ด่านอยู่"

"ด่านไรวะ"

"มาริโอ้เนโกะ"

หยิบจดหมายที่ตู ้จดหมายเล็กๆ หน้าห้องแล้วก็หายหัวกลับเข้าไป 

ในห้องอีกครั้ง เหลือทิ้งเพียงความงงและความเงียบไว้ให้ผม

ว่าผมใช้ชีวิตทิ้งๆ ขว้างๆ แล้ว ไอ้พี่โต่งก็คงไม่ต่างกันนั่นแหละ

สถานที่ท่ีเป็นท่ีพ่ึงทางใจอย่างชมรมศิลปะในวันน้ีมันไม่ใช่ท่ีพ่ึงทางใจ

อีกต่อไป แต่ถ้าถามว่าจะให้ไปเข้าชมรมอื่นมั้ยผมก็คงไม่ไปเพราะผมรัก 

การวาดรูป มันเป็นทางที่ระบายความคิดระบายอารมณ์ออกมาได้ดีที่สุดแล้ว 

ผมท้ิงตัวลงที่เก้าอี้ประจ�าของตัวเองที่มีสต๊ิกเกอร์รูปปลาวาฬแปะเอาไว้  

หางตาหันไปเจอะกับใครอีกคนท่ีไม่ควรจะมาเสนอหน้าน่ังอยู่ในห้องน้ีก�าลัง

ก้มท�าอะไรยุกยิกอยู่บนโต๊ะ

"เขตชอบวาดรูปเหรอ"

เสียงเจื้อยแจ้วของน้องเล็กประจ�าชมรมอย่างมี่ท�าให้บรรยากาศดีข้ึน 

มาบ้าง คนอื่นก้มหน้าก้มตาท�างานไป ไอ้พี่โฟก็ยังเหมือนเดิม เพิ่มเติมคงเป็น 

กองเอกสารสูงเท่าภูเขาตรงหน้า

"ชอบสิ"

ทอแหล!

หูที่เผลอไปเผือกฟังบทสนทนาท�าให้ผมถึงกับสบถออกมาในใจ เขต

เกลียดการวาดรูปท่ีสุดในชีวิตเลย ความฝันของมันคือการขึ้นยอดดอยไป 

เปิดร้านกาแฟเพราะจะได้เห็นผืนฟ้าและแสงดาวระยิบระยับ นอกจากการ 
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จับเครื่องท�ากาแฟแล้ว ผมแทบไม่เคยเห็นมันจับดินสอวาดรูปเลยสักครั้ง

"เสร็จละ"

"ไหนๆ" มีป่ราดเข้าไปหาเขตหลงัจากท่ีมนัดภููมใิจกับรปูวาดในกระดาษ

เอสีน่ั่น พ่ีโฟถึงกับละสายตาจากกองเอกสารสงูเท่าภูเขาแล้วเขยิบตัวไปยืนอยู่

ด้านหลงัผูช้ายตวัสงูท่ีจู่ๆ  ก็ส่งสายตาดุดนัมาทางผมราวกับจะบอกว่ามนัไม่มทีาง 

แพ้ผมแน่นอน

"เออะ"

พี่โฟมันชะงักไป ตบบ่าเขตเบาๆ เหมือนจะปลอบใจ 

"คนเรามันพัฒนากันได้ ดีแล้วล่ะที่เลือกเข้าชมรมศิลปะ"

"สวยขนาดนัน้เลย" ผมบ่นอบุกบัมีท่ี่ถอยกรดูออกมาน่ังโต๊ะข้างผมปล่อย

ให้พ่ีโฟกับเขตน่ังคุยกัน หญิงสาวตัวเล็กตากลมโตกับผมประบ่าและก๊ิบคิตต้ี

หันมายิ้มแห้งให้ผม

"กะ...ก็..."

"สวยจริงเหรอ"

"มันเป็นศิลปะค่ะพี่" มี่ยิ้มหวานส่งให้ผมแล้วหันไปสนใจงานของตัวเอง 

ห้องชมรมกลับมาเงียบอีกครั้ง

ผมใช้สมาธิไปกับปลายพู่กนั ตวัดลงบนผนืผ้าใบอย่างมอีสิระ งานของผม 

ไม่เคยซ�า้ซากจ�าเจเลยสกัครัง้ เพราะเมือ่ไรทีห่ลบัตา เมด็สร้ีอยพันกจ็ะปรากฏขึน้ 

ไม่ขาดสาย ผมสามารถวาดอะไรก็ได้โดยไม่มใีครมาบงัคบั น่ันคอืข้อดขีองการ

เข้าชมรม เพราะในเวลาเรยีนมนัมกัจะมสีิง่ทีเ่รยีกว่า 'หวัข้อ' มาจ�ากัดอสิระเรา

'ให้นักเรียนเลือกวาดรูปสัตว์มาคนละชนิด แล้วบรรยายว่าท�าไมถึง 

เลือกสัตว์ตัวนั้นให้เข้ากับลักษณะนิสัยของเรา'

การบ้านวันนี้มันหมูในอวยชัดๆ ผมย้ิมร่าแล้ววางสมุดสี่เหล่ียมจัตุรัส 

ลงบนโต๊ะหินอ่อนใต้ต้นมะขาม ช่วง ม.ปลาย เขตกับผมเรียนคนละห้องกัน  

ดังน้ันการบ้านมันเลยไม่เหมือนกับผม เท่าท่ีเห็นมันชอบวิชาวิทยาศาสตร์กับ

สังคมมากเป็นพิเศษ ส่วนผมนั้นชอบวิชาศิลปะ
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'ยิ้มอะไรขนาดนั้น'

'วิชาศิลปะอ่ะ'

ผมลงมือวาดรูปนกอย่างไม่ลังเล

'นกเนี่ยนะ'

'อือ'

'เพราะอะไร ปกติไม่เห็นพูดถึง'

จริงๆ แล้วสัตว์ท่ีผมชอบท่ีสุดคือแมว แต่ถ้าพูดถึงบุคลิกของตัวเอง 

ก็คงจะตรงกับนกมากที่สุด

'อิสระไง อยากมีอิสระท่ีจะโบยบินไปไหนก็ได้ ท�าอะไรตามใจ ไม่ต้อง

โดนกักขัง'

เขตมนัเงยีบไป หนัไปสนใจดาราศาสตร์ทีม่นัชืน่ชอบต่อ แต่ถึงอย่างน้ัน

ก็ไม่ได้ลุกหายไปไหน

'ถ้าวันนึงได้เป็นนก จะไปที่ไหนเหรอ' จนกระทั่งน�้าเสียงใสๆ นั่นถามขึ้น

ท�าให้ผมหยุดที่จะสนใจการวาดรูปลงบนหน้ากระดาษ ผมมองใบหน้าของ 

เด็กผู้ชายอายุรุ่นราวคราวเดียวกันตรงหน้าก่อนจะยิ้มเผล่

'ทะเล'

ปื้ด

ผมปาดสเีลยออกไปไหนไม่รูเ้พราะมวัแต่เหม่อคดิถึงเรือ่งเก่าๆ สะบดัหัว 

สองสามทีเพ่ือไล่อาการที่เริ่มจะเป็นหนักขึ้นเรื่อยๆ พลางหันไปมองคนท่ียัง 

นั่งอยู่ที่เดิม แต่เปลี่ยนจากการวาดรูปเป็นการหยิบหนังสือขึ้นมาอ่าน

ไม่เข้าใจเลยสกันดิว่าท�าไมคนอย่างมนัถึงมาเข้าชมรมศลิปะ ทีไ่ม่เข้าใจ

มากไปกว่านั้นคือท�าไมถึงมาอยู่ที่นี่

ท�าไมคนที่ชอบภูเขาถึงเลือกที่จะมาอยู่ริมทะเล

เขตมนันัง่อยู่สกัพักก็ลกุเดนิออกไป เหลอืท้ิงไว้เพียงกระเป๋าหนังใบหน่ึง

กับกระดาษทีม่นัเพ่ิงจะวาดรปูเสรจ็ ผมทนไม่ไหวว่ะ เลยลกุข้ึนเดนิฉบัๆ ไปท่ีโต๊ะ 

ที่เคยมีใครอีกคนนั่งอยู่
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อยากจะรูว่้าท�าไมพ่ีโฟถึงได้อ้ึงกิมก่ีไปแบบนัน้ แถมมียั่งดูแปลกใจเอามากๆ  

มันวาดรูปสวยขนาดนั้นเลยหรือไง

ตั้งแต่เข้าชมรมมาพี่โฟไม่เคยท�าแบบนั้นกับผมเลยสักครั้ง!

ผมหยิบกระดาษเอสีท่ีถู่กคว�า่หน้าอยู่บนโต๊ะขึน้แล้วพลกิกลบัมาด ูสิง่ที่

ปรากฏบนกระดาษท�าให้ผมเงยหน้าขึ้นไปสบตากับไอ้พ่ีโฟท่ีมองมาทางผม 

อยู่ก่อนแล้ว

วันนี้แหละที่ผมได้รับรู้ 

ประโยคที่เขาว่ากันว่า 'ศิลปะไม่มีถูกหรือผิด มีแต่มึงวาดเห้ียอะไร'  

มันมีอยู่จริง

นี่มันมนุษย์ไม้ขีดไฟ!

เขตเปิดประตกูลบัเข้ามาในห้องประจวบเดยีวกับท่ีผมวางกระดาษกลบั

ลงไปท่ีเดมิ มนัสบตากับผมเหมอืนต้องการจะถามว่าท�าอะไรกับผลงานชิน้เอก

ของมัน แล้วมันก็เป็นฝ่ายเอ่ยปากออกมาก่อนจริงๆ

"ท�าอะไร"

น�า้เสยีงแปร่งท่ีไม่คุน้หทู�าเอาผมรูส้กึขนลกุ เพราะเคยฟังแต่เสยีงละอ่อน

สมัยเด็กๆ พอมาได้ยินเวอร์ชั่นเสียงแตกหนุ่มแล้วมันจั๊กจี้หูแบบแปลกๆ

"เปล่า"

"ก็เห็นอยู่ว่าจับกระดาษ"

"มันปลิวตก" พ่ีโฟมันหันมามองหน้าผมพร้อมกับสายตาที่อ่านได้ว่า 

'เนียนฝุดๆ'

"เหรอ แอร์แรงจังนะ"

"จะหาเรื่องหรือไง"

"เปล่า"

ก๊อปค�าพูดกูอีกหนา! กวนประสาท กวนจิตใจ กวนสมอง กวนส้นเท้า  

น่าร�าคาญไม่ไหวแล้ว

"มองหน้าไม อยากเดี่ยวเหรอ"

ผมยกมือท�าท่าจะชกเขต ไม่ได้กะจะชกจริงหรอก แค่ปกติแล้วเจอแต่ 
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ลคุคณุชายหงมิๆ ไม่ค่อยพูด พอเจอค�าพูดห้วนๆ ถามค�าตอบค�ากวนบาทาแล้ว 

มันเลยอดไม่ได้ที่จะโต้ตอบออกไป

"เดี๋ยว ไอ้ห่าเคียง นี่ชมรมศิลปะไม่ใช่มวยสากลระดับโลก" 

อิโธ่ ถ้าห้ามช้ากว่านี้ก็ซัดหมอบไปแล้ว

"พ่ีเคยีงไม่ชอบเขตเหรอ" มีห่นัมาถามผมหลงัจากทีผ่มทิง้ตวัลงนัง่บนเก้าอี้ 

อย่างหมดความอดทน ผูห้ญงิตวัเลก็ก�าลงัไล่ปลายพู่กันไปบนกระดาษ นอกจาก 

พี่โฟแล้วก็มี่เนี่ยแหละเป็นเด็กที่วาดการ์ตูนสวยมากๆ

"ไม่ชอบ"

"ท�าไมล่ะคะ ออกจะหล่อ"

"หลออ่ะดิมันอ่ะ" 

จะว่าไปการได้คุยกับม่ีท�าให้อารมณ์ผมลงอย่างไว ปกติจะชอบเก็บ

อมพะน�าเอาไประบายกับรปูวาด แต่พอเหน็ยัยแก้มใสตรงหน้าแล้วก็ท�าให้รูส้กึ

เหมือนก�าลังเลี้ยงหนูแฮมสเตอร์อะไรแบบนั้น มี่เป็นเด็กท่ีมีออร่าจางๆ เป็น

สีชมพูอ่อน สดใสกว่าคนอ่ืน แถมยังพูดจารู้เรื่องมากกว่าไอ้คนท่ีโตแต่ท�าตัว 

ไม่โตที่ก�าลังนั่งส่งสายตาไม่พอใจมาทางนี้

"ไม่ถูกกันมาก่อนเหรอคะ"

"อือ"

ผมนั่งเท้าคางมองลายเส้นของมี่ มือน้องลากเส้นนิ่งจนท�าให้มองเพลิน

ไปหมด 

ตั้งแต่เข้ามาเรียนที่นี่ผมไม่ค่อยจะมีเพื่อนสนิทเป็นตัวเป็นตน จะมีก็แต่

เพ่ือนทีท่�างานด้วยกันในห้อง ในชมรมศลิปะก็สนทิอยู่ไม่กีค่น แต่คนทีค่ยุด้วย

แล้วสบายใจก็คงจะมีแค่พี่โฟกับน้องมี่เนี่ยแหละ

ไม่ถูกกันงัน้เหรอ...ไม่ส ิเคยถูกกันมากๆ จนมาวันนึงเกลยีดกันมากกว่า

ความรูส้กึในช่วงเวลานัน้ผมยังจ�าได้ทกุอย่าง ต้ังแต่คนท่ีเบอืนหน้าหนีไป  

น�้าตาของตัวเองที่ไหลเป็นสาย ความเศร้าที่ทุรนทุราย อิสระที่สูญเสียไป ผม

ยังจ�าได้แม่นวันที่แม่ติดกล้องวงจรปิดท่ีหลังรั้ว วันท่ีผมปีนกลับเข้ารั้วแล้วขา

ไปเก่ียวกับลวดหนามที่ใครเอามาติดไว้ต้ังแต่เมื่อไรไม่รู้ วันท่ีแม่เอ่ยปากว่า 
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ถ้าไม่เลิกคบกับเขตก็ตัดแม่ตัดลูกไปได้เลย

"พี่เคียง"

"ฮะ!" ผมสะดุ้งเมื่อฝ่ามือเย็นๆ ของมี่แตะลงที่แขน

"เหม่อบ่อยจัง"

"โทษที"

หน้าผากของผมจรดลงบนโต๊ะข้างๆ มี่ ไอความร้อนที่พวยพุ่งขึ้นมา 

บนใบหน้าท�าให้ผมต้องห้ามน�้าตาตัวเองเอาไว้พร้อมกับความทรงจ�าแสน 

เลวร้ายที่วิ่งเต้นอยู่ในหัวจนระบมไปหมด

ถงึปากจะบอกว่าไม่แคร์ แต่ปากแผลทีเ่กอืบจะปิดสนทิแล้วกลบัค่อยๆ 

ถูกเปิดอีกครั้ง

หรือผมจะเป็นฝ่ายหนีไปดี?

(ติดตามอ่านต่อได้ในฉบับเต็ม)
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ติดตามความสนุกเพิ่มเติมได้ที่
http://store.jamsai.com/9786160625802.html
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