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ยัมมี ยัมมี ยัมมี ยัมมี ยัมมี ยัมมี (โยกเอวฮันบกสะบัดพ่ึบพ่ับ) โอย เพ่ือนๆ มาเจอ

มยองนังตอนกําลังแอบแดนซอีกแล้ว แหะๆ แบบว่าช่วงนี้อยากหาอะไรทําคลายเครียด 

มยองนังเลยคิดว่าการได้ทําในสิ่งท่ีชอบ นอกจากจะช่วยให้เราผ่อนคลายแล้ว สิ่งท่ีชอบ

น้ันๆ ก็อาจจะมีประโยชนกับเราด้วยน้า อย่างเช่นการเต้นก็เปนการออกกําลังแบบสวยๆ 

อย่างหน่ึงยังไงล่ะ ^3^

อ๊ัยย่ะ เดีย๋วจะนกึว่ามยองนงัจะสลดัฮนับกทิง้แล้วว่ิงไปสวมชดุออกกําลงักายเปน

ยัยเทรนเนอรสุดน่ารักกันไปก่อน งั้นขอกลับมาเข้าเรื่องของเราเลยดีกว่าค่ะ วันน้ีแน่นอน

ว่ามยองนังไม่ได้มาแอบเต้นอย่างเดียว เพราะเค้ายังเตรียมนิยายเล่มใหม่ของนักเขียน

ตัวแม่อย่างแสตมปเบอร่ีมาฝาก บอกเลยว่าเปนเล่มท่ีหลายคนรอคอยอยู่เลยล่ะ ฉะน้ัน

ไม่ควรลีลาค่า เล่มที่อยู่ในมือเพื่อนๆ ก็คือ ‘[K]-Sweetie น่ารักกว่านี้... ก็แฟนผมแล้วล่ะ’

อาย คือจิบอกว่าจริงๆ มีน่ารักกว่าน้ีนะคะ ก็มยองนังไงล่ะ ^O^ เด๋ียวๆ จะพลิก

หน้ากระดาษหนีไปไหนนน ขอเล่าต่ออีกนิดค่า สําหรับเร่ืองราวในเล่มน้ีจะเล่าถึง

สาวน้อยรายหน่ึงท่ีนอกจากจะปวดหัวกับอาการประหลาดของตัวเองแล้ว เธอยังต้องมา

ปวดใจกับการท่ีมีสองหนุ่มหล่อมาพัวพันในชีวิตด้วย ไม่เล่าต่อนะคะ อยากรู้ว่าเรื่องราว

วุ่นๆ แปลกๆ ครั้งน้ีจะลงเอยยังไง คราวนี้อนุญาตให้พลิกหน้ากระดาษไปอ่านกันได้แล้ว

นะคะ หุๆ >///<

ด้วยไมตรีจิต

สาวนอยมยองนัง

สํานักพิมพแจมใส
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ฮัลโหล~ สวัสดีค่า เบื่อเซ็ตนี้กันรึยังน้าาา อย่าเพ่ิงเบื่อเล้ยยย เพราะในแต่ละเล่ม

ก็มเีรือ่งราวแตกต่างกันไป สาํหรับเล่มน้ีก็จะเปนเล่มเดียวจบ ไม่ต่อกับใครนะคะ นานๆ ที

จะเขียนเรื่องท่ีพระเอกนางเอกเปนแฟนกันตั้งแต่ครึ่งเรื่อง ปกติคบกันแล้วก็จบเลยเนอะ 

ลองเปลี่ยนบรรยากาศดูบ้าง หวังว่าจะชอบกันนะค้า~

ส่วนภาพปกและภาพด้านในก็ยังเปนพ่ีแฝดคนดีคนเดิมของเรา เปลี่ยนใจจาก

พีส่าวคนนี้ไม่ได้จริงๆ เพราะมันสวยมวากกก ขอบคุณที่ตั้งใจวาดรูปสวยๆ ให้น้องตลอด

เลยนะคะ แล้วต้นแบบของมิโซะก็มาจากตัวพ่ีแฝดเองในเกมออนไลนด้วย 55 น่ารัก

ใช่มั้ยล่ะ ใครอ่านจบแล้วอยากหวีด ก็อย่าลืมติดแท็ก #ksweetie ด้วยนะคะ

สุดท้ายก็ขอฝากนิยายเล่มน้ีไว้ พร้อมท้ังรอติดตาม [7’x] เล่มพิเศษกันได้เลยน้า 

รวมถึงวงไซโคปกใหม่ ก็จะออกมาให้สอยเร็วๆ น้ีพร้อมบ็อกซเซ็ตสวยๆ ด้วย เก็บเงินกัน

รัวๆ ได้เลยจ้า รักกก ♥

Fanpage : www.facebook.com/lovestampberry 

Follow me : www.twitter.com/stampberriez หรือ 

www.instagram.com/stampberriez

My Review : www.facebook.com/tamryreview 

(รีวิวซีรี่ส การตูน นิยาย ของกิน เครื่องสําอาง ฯลฯ)

แสตมปเบอรี่
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First Section : รู้จักกับ [K]

[K] ย่อมาจาก Kirise High School โรงเรียนที่ดังและย่ิงใหญ่ที่สุดใน 

'อินเตอร์พาร์ก' ซึ่งเจ้าของโรงเรียนน้ีคือ คิไรส์ [7's] ลูกชายเจ้าของบริษัท  

คิไรส์ ยูไนเต็ด คอร์เปอเรชั่น บริษัทยักษ์ใหญ่ในอินเตอร์พาร์ก ซึ่งควบคุม

สาธารณูปโภคทุกอย่างในเมอืงน้ี เขาไม่เพียงแค่รวยเป็นอนัดบัหน่ึงของเมอืงนี ้

เท่าน้ัน แต่ยังรวยเป็นอันดับสามของประเทศอีกต่างหาก โรงเรียนน้ีเป็น

โรงเรียนสหศึกษาอินเตอร์จึงเต็มไปด้วยนักเรียนหลายประเภท ดังน้ี

60% คือ นักเรียนท่ีรวย แต่เป็นเด็กมีปัญหา มักจะถูกสปอยล์จนเคยตัว 

ซึ่งถ้าไม่ท�าความผิดสถานหนัก ก็จะได้รับอภิสิทธ์ิให้ลอยหน้าลอยตาอยู่ 

ในโรงเรียนต่อได้

20% คือ นักเรียนท่ีรวย มีความประพฤติอยู่ในเกณฑ์ดี ส่วนมากเป็น 

ผู้หญิง

15% คือ นักเรียนที่จน แต่มีความประพฤติอยู่ในเกณฑ์ดี เกือบทั้งหมด

เป็นนักเรียนทุน บางส่วนเท่าน้ันท่ีไม่ใช่นักเรียนทุน แต่ได้รับการยกเว้น ด้วย

เหตุผลบางประการ…

5% คือ นักเรียนที่จนและแสบ แต่มีเปอร์เซ็นต์น้อยมาก เพราะนักเรียน
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ประเภทน้ีหากกระท�าความผิด ไม่ว่าต้องโทษสถานใดก็ตาม จะถูกส่งตัวไปท่ี 

BS หรือ Black School โรงเรียนส�าหรับเด็กมีปัญหาซ่ึงก่อตั้งโดย สภา [7's] 

เด็กเหล่าน้ีจะถูกควบคุมความประพฤติ และต้องมีผลการเรียนผ่านเกณฑ์

ที่ทางสภา [7's] ต้ังไว้เท่าน้ันจึงจะสามารถออกจากโรงเรียนนี้ และย้ายกลับ

เข้าโรงเรียนอื่นตามปกติได้

ดังน้ันเซ็ต [K] จึงถือก�าเนิดข้ึนเพ่ือเล่าเรื่องราวของนักเรียนในโรงเรียน

แห่งน้ีโดยไม่จ�ากัดเพศ ไม่จ�ากัดอายุ จ�ากัดอย่างเดียวคือต้องแซ่บ สนุก และ

ครบรส โดยแต่ละเซ็ตก็จะมีธีมเรื่องแตกต่างกันไป ข้ึนอยู่กับเหตุการณ์เด่นๆ 

ของแต่ละบุคคล และท่ีส�าคัญ ไม่จ�าเป็นว่านักเรียนของ Kirise High School 

จะต้องคู่กันเองเท่านั้น บางทีอาจจะไปจับคู่กับนักเรียนโรงเรียนอื่นๆ ก็ได ้ 

ไม่เว้นแม้แต่ Black School เองก็ตาม...

Story of [K]

1. [K]-Candy รุ่นพ่ีครับ... รับผมเป็นแฟนหน่อย (ไลโอเนล ♥ ไอญ่า)

2. [K]-Final รุ่นพ่ีคะ... รักนะ (แค่อยากบอก) (ไฟนอล ♥ ฟินฟิน)

3. [K]-Gent ร้ายข้ันสุด... สุภาพบุรุษสองหน้า (เทเลอร์ ♥ มารี)

4. [K]-Sweetie น่ารักกว่าน้ี... ก็แฟนผมแล้วล่ะ (เวย์ชิน ♥ มิโซะ)
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บทน�ำ

(มิโซะ วัย 15 ปี)

ห้องเรียนศิลปะ โรงเรียนมัธยมดีเดย์

"มิโซะ! น่ันเธอวาดอะไรน่ะ คุณครูให้วาดรูปทะเลไม่ใช่เหรอ"

"งื่อ~ น่ีเราก็วาดรูปทะเลนะคิตตี้"

"ไม่เห็นจะเหมือนทะเลตรงไหนเลย แล้วน่ีก้อนอะไรน่ะ ขี้หมาป่ะเนี่ย  

มีขี้หมาอยู่บนหาดทรายด้วย"

"ไม่ใช่น้าาา...น่ีมันปลาดาวต่างหาก"

"ปลาดาวต้องมีห้าแฉกสิ แต่น่ีเป็นก้อนรีๆ ข้ีหมาชัดๆ เลย"

"น่ีเป็นรูปปลาดาวจริงๆ ไม่ใช่ข้ีหมา"

"ไม่จริงอ่ะ น่ีไม่ใช่ปลาดาว มันคือข้ีหมาาา~ ขี้หมาาา"

"มะ...ไม่ใช่นะ ไม่ใช่ >_<"

"ทุกคนนน มาดูน่ีสิ มิโซะวาดข้ีหมาบนหาดทรายด้วยยย ฮ่าๆๆๆ"

"ไหนๆๆ โอ๊ะ! ข้ีหมาจริงๆ ด้วย มิโซะวาดขี้! มิโซะวาดขี้!"

"เราไม่ได้วาดข้ีนะ...เราไม่ได้วาด ฮึก~"

"พวกเรามาดูน่ีเร้ววว ชื่อภาพ มิโซะกับข้ีหมาของเธอ ฮ่าๆๆ ยัยมิโซะ
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ขี้หมา ขี้หมา!"

"ฮึก...ฮึก...ไม่...ไม่ใช่ ฮือๆๆ"

"ไม่เอาน่า...คิตต้ี อย่าแกล้งมิโซะเลย มิโซะร้องไห้แล้วนะ"

"ก็ยัยนี่วาดขี้หมาจริงๆ น่ีนา ฉันไม่ได้แกล้งสักหน่อย เธอไม่เห็นเหรอ

แตงกวา น่ีมันข้ีหมาชัดๆ เลย"

"ฮึก...ฮึก"

"มิโซะวาดข้ี อี๋ๆ มิโซะวาดข้ี"

"..."

"มิโซะวาดข้ี...วาดข้ี ตะละล่าาา"

"หุบปาก!!!!!"

"มะ...มิโซะ O_O"

"แหกตาดูซะ! ว่าน่ีคือปลาดาว ไม่ใช่ขี้หมา!!! แต่ถ้าแกอยากรู้นะว่า

ขี้หมาหน้าตาเป็นยังไง ฉันจะวาดให้ดู"

"ไม่...ไม่เอานะ อย่านะ ฉันขอโทษ มิโซะ ฉันขอโทษษษ~~~"

"มาน่ี จะหนีไปไหน อยากเห็นข้ีหมาชัดๆ มั้ย ได้เลย ฉันจัดให้!"

"ปละ...ปล่อยฉันนะ ช่วยด้วย ใครก็ได้ไปตามครูมาให้ที"

"เก่งนักไม่ใช่เหรอ ทีนี้ล่ะ แกจะได้รู้สักทีว่าปลาดาวกับขี้หมามันต่างกัน

ยังไง นังโง่!"

"ยะ...อย่านะ มิโซะ น่ันมันหน้าฉันนะ กรี๊ดดดดด ม่ายยยยยย TOT"

(มิโซะ วัย 16 ปี)

ใต้อำคำร B โรงเรียนมัธยมดีเดย์

"ฉะ...ฉันชอบนาย"

"หืม? เธอเน่ียนะ ชอบฉัน??"

"อื้อ...ฉันชอบนายมานานแล้ว ไมค์...นี่เป็นช็อกโกแลตท่ีฉันท�าเอง  

ได้โปรดรับไว้ด้วยนะ >_<"

"อืม ขอบคุณนะ...มิโซะ"

"ลองชิมดูสิ ฉันตั้งใจท�าสุดๆ เลยน้าาา"
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"โอเค..."

"เป็นยังไงบ้าง อร่อยใช่มั้ย *O*"

"เอ่อ..."

"มันไม่อร่อยเหรอ (._.)"

"ใช่ ไม่อร่อยเลย ขมมากๆ เหมือนใครเอามะระมาอัดแท่งให้ฉันกิน ฉัน

ไม่เคยกินช็อกโกแลตที่ไหนรสชาติแย่ขนาดนี้มาก่อน ให้เอาลิ้นไปเลียพ้ืน 

ยังจะอร่อยกว่า ฮ่าๆๆ"

"ขะ...ขอโทษนะ ไว้โอกาสหน้าฉันจะท�ามาให้ใหม่ T^T"

"ไม่ต้องหรอก ไม่ต้องท�าอะไรมาแล้ว ยังไงฉันก็ไม่มีวันชอบเธอหรอก 

มิโซะ อย่าเสียเวลาเลย คนอย่างเธอน่ะไม่เหมาะกับฉันแม้แต่น้อย ฉันจีบแต่

ดาวโรงเรียนเธอก็รู้ อย่าหวังอะไรลมๆ แล้งๆ จะดีกว่า"

"แต่ว่า..."

"นี่...จะบอกอะไรให้นะ ต่อไปอย่าเท่ียวไปท�าขนมให้ใครเขากินอีกล่ะ 

บอกเลย หมากินหมายังโกรธ แม่งรสชาตโิคตรแย่เลยเว้ย ไม่รูกิ้นไปท้องจะเสยี 

รึเปล่าด้วยเน่ีย ซวยชะมัด ไม่น่าเห็นแก่กินเลย พลาดละกู ของเน่าๆ แบบนั้น

อย่าเรียกมันว่าช็อกโกแลตอีกเลยเหอะ เสียชาติเกิด"

"..."

"แล้วก็อย่ามายุ่งกับฉันอีกนะ รสชาติช็อกโกแลตของเธอท�าให้ฉันสยอง 

น่ีมันวันวาเลนไทน์หรือฮัลโลวีนกันแน่วะเน่ีย ท�าไมฉันต้องเจอเรื่องหลอนๆ  

แต่เช้าด้วยเน่ีย ซวยชิบ"

"ฮึก...ฮึก"

"อะไรอีกล่ะ ร้องไห้? แค่น้ีก็ต้องร้องด้วย รับความจริงไม่ได้รึไง ฉันบอก

ตรงๆ เธอควรจะดีใจด้วยซ�า้ จะได้ไม่เอาชอ็กโกแลตรสพิษนีไ่ปเผลอฆาตกรรม

ใครเข้า ขมติดปากยังไม่หายเลยว่ะ จะอ้วกโว้ยยย"

"ฮึก...ฮือออ"

"เลิกร้องไห้ได้แล้ว ร�าคาญว่ะ อ่ะ! เอาช็อกโกแลตของเธอคืนไปด้วยนะ 

เผื่อคิดอยากจะฆ่าใคร จะได้เอาไว้ใช้เป็นอาวุธสังหาร ฮ่าๆๆ น่ีมันขีปนาวุธ 

ชั้นดีเลยนะเน่ีย ไม่ต้องลงทุนอะไรมาก แค่มี..."
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ป๊อก!

"โอ๊ยยย! เจ็บนะเว้ย น่ีเธอปาช็อกโกแลตใส่หัวฉันท�าไมวะ -*-"

"หุบปากสักทีเถอะโว้ยยย! ร�าคาญ!!! น่ี! จะบอกอะไรให้นะ ถ้ามีใคร 

ในโลกนี้ที่ฉันอยากจะฆ่าให้ตาย ก็คือแกนั่นแหละ ไอ้คนเฮงซวย! แหวะ!!! 

หลงตัวเอง คิดว่าหล่อแล้วทุกคนบนโลกน้ีจะต้องหลงรักรึไง ไอ้กร๊วกเอ๊ยยย  

มีดีแค่หล่อ แต่นิสัยต�่าช้าสารเลว คิดอยากจะจีบดาวโรงเรียนงั้นเหรอ เอา 

ดาวโลงจ�าปาไปก่อนแล้วกัน สะเหล่อ!"

"มะ...มิโซะ O_O"

"คอยดูนะ คนอย่างแกน่ะไม่ได้แก่ตายแน่ ปากแบบนี้สักวันจะโดน

กระทืบตายแบบจ�าสภาพศพไม่ได้ด้วย รบีไสหวัไปซะ ก่อนทีฉ่นัจะอารมณ์เสยี  

เพราะถ้าฉนัโกรธขึน้มาละ่ก ็แกจะไมไ่ด้ตายเพราะชอ็กโกแลตแน่ๆ แต่จะตาย

เพราะน�้ามือฉันเน่ียแหละ จ�าไว้!"

ห้องปกครอง

โรงเรียนมัธยมดีเดย์

"อะไรนะครับอาจารย์ เชิญออกเลยเหรอครับ O_O"

"คือทางโรงเรียนต้องขอโทษคุณพ่อด้วยจริงๆ นะคะ แต่เราคงให้มิโซะ

เรียนต่อท่ีนี่อีกไม่ได้แล้วน่ะค่ะ ล่าสุดเธอต่อยหน้าเพ่ือนนักเรียนจนจมูกหัก

แล้วก็ตาบวมจนต้องหยุดเรียนไปหลายวันเลยนะคะ"

"แต่อาจารย์ครับ...ผมแจ้งให้ทราบแล้วว่าเธอแค่ป่วย เราก�าลงัพยายาม

รักษากันอยู่ และถ้าเด็กพวกน้ันไม่แกล้งลูกสาวผมก่อนจนท�าให้เธอร้องไห้

อย่างหนัก เธอก็ไม่มีทางท�าร้ายใครหรอกครับ อาจารย์ก็รู ้ว่าลูกสาวผม 

เป็นเด็กดี เป็นเด็กน่ารัก และไม่เคยหาเร่ืองใคร ให้โอกาสเธออีกสักครั้งเถอะ

นะครับ"

"อ่า...ดิฉันเข้าใจค่ะว่าเธอไม่ได้ตั้งใจ และปกติมิโซะก็เป็นเด็กดีมาก

อย่างท่ีคุณว่า แต่ครั้งล่าสุดน่ีมันหนักเกินไปจริงๆ ดิฉันเกรงว่า เธอจะเป็น

อันตรายต่อเพ่ือนคนอื่นๆ อีกน่ะค่ะ"

"คุณก็ต้องบอกนักเรียนของคุณว่าอย่ามาแกล้งลูกสาวผม! คุณก็รู้ว่า
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ท�าให้เธอร้องไห้ไม่ได้"

"ดฉินัทราบค่ะ แต่เดก็ในวัยน้ีก�าลงัอยู่ในช่วงคกึคะนอง การแกล้งกันบ้าง 

ถือเป็นเรื่องปกติ บางทีเราอาจจะต้องปล่อยให้พวกแกซนตามประสาเด็ก 

กันบ้าง"

"แต่ไอ้เด็กเวรพวกน้ันมันแกล้งตัดผมเปียของมิโซะจนแหว่งเหมือน 

หนูแทะ คุณกลับมองว่าเป็นเรื่องปกติ? ถ้างั้นให้ผมลองตัดผมอาจารย์ดูบ้า

งมั้ยครับ อาจารย์จะรู้สึกยังไง บอกเลยถ้าเป็นผมโดนแบบนั้น ไอ้เด็กน่ันไม่จบ

แค่โดนต่อยหน้าแน่ๆ"

"คุณพ่อคะ..."

"โอเคครับ ผมเข้าใจแล้ว ออกก็ออก"

บ้ำนของมิโซะ

"พ่อสมคัรเรยีนทีใ่หม่ให้แกเรยีบร้อยแล้ว อาทิตย์หน้าก็เข้าเรยีนได้เลยนะ"

"ค่ะ"

"แล้วคราวน้ีก็อยู่เงียบๆ ล่ะ ไม่ต้องยุ่งกับใคร ไม่ต้องสนใจใคร ไม่ต้อง

มีเพ่ือน ไม่ต้องท�าอะไรท้ังน้ัน นอกจากตั้งใจเรียนให้มันจบ"

"ค่ะ"

"ใครจะท�าอะไรก็ไม่ต้องไปสนใจเขา ใครอยากท�าอะไรก็ปล่อยไป น่ีเป็น

โรงเรียนที่สามแล้วนะที่ย ้ายมา แล้วแกก็เป็นเคสที่คุณคิไรส์ยอมรับไว ้

เป็นพิเศษด้วย เพราะงั้นห้ามก่อเร่ืองเด็ดขาด"

"หนูไม่เคยก่อเรื่องเลยนะคะพ่อ มีแต่เรื่องที่ว่ิงมาหาหนูเอง แล้วพ่อก ็

รู ้ดีไม่ใช่เหรอคะว่าหนูเป็นแบบนี้เพราะอะไร...มันไม่ใช่ความผิดของหนู 

เลยสักนิด"

"เออน่า เอาเป็นว่าถ้าแกอยู่เฉยๆ ไม่ท�าตัวให้ยุ่งวุ่นวาย ก็ไม่มีใครเค้า

มายุ่งกับแกหรอก อยู่เงียบๆ เข้าไว้ดีท่ีสุด เข้าใจมั้ย"

"ค่ะ...เข้าใจค่ะ"

"อยู่ที่นี่ห้ามร้องไห้เด็ดขาดเลยนะ ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตาม ถ้ารู้ตัว 

ว่าอยากจะร้องไห้ก็หนีไปให้ไกลๆ จากคนอื่น อย่าให้มันเกิดเรื่องวุ่นวายขึ้นอีก 
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ไม่งั้น...พ่อคงหาท่ีเรียนใหม่ให้แกอีกไม่ได้แล้ว"

"ค่ะ"

"อ้อ! อย่าลืมกินยาให้ครบด้วย"

1
นักโดนแกล้งอันดับหน่ึง

(มิโซะ วัย 17 ปี)

18.00 น.

Kirise High School

กระเป๋า...กระเป๋าอยู่ไหนนะ (" ) ( ")

โธ่เอ๊ย! ประมาทเกินไปอีกแล้วสิเรา เฮ้อ~ ชอบลืมทุกทีว่าตัวเองมีศัตรู

อยู่รอบด้าน เผลอเป็นไม่ได้ จะต้องมีของหาย หรือไม่ก็พัง คือถ้าให้จัดอันดับ

บุคคลที่ถูกกลั่นแกล้งมากเป็นอันดับหนึ่งของโรงเรียนน้ีแล้วล่ะก็ ถ้วยรางวัล

ชนะเลิศไม่มีทางตกเป็นของคนอื่นได้หรอก

...นอกจากฉัน

ฉนัเองก็ไม่แน่ใจเหมอืนกันว่าท�าไมถึงชอบโดนแกล้ง อาจจะเป็นเพราะว่า 

หน้าตาฉันดูน่าหมั่นไส้? เพราะฉันดูอ่อนแอ? เพราะว่าฉันตัวเล็กเกินไป?  

หรือไม่ก็...อาจจะเป็นเพราะฉันดันมีเพ่ือนสนิทเป็นหนุ่มฮอตของระดับชั้น

อย่าง 'เท็นจุล' ก็เป็นได้

ฉัน 'มิโซะ' เด็กผู้หญิงหน้าตาธรรมดา ตัวเล็ก ตาเศร้า ผิวขาว และ 

รักสงบ เรียนอยู่เกรดสิบเอ็ดห้อง B มีเพ่ือนสนิทเพียงคนเดียวเท่าน้ัน หมอน่ัน

เป็นผู้ชาย อยู่เกรดสิบเอ็ดห้อง A และท่ีส�าคัญก็คือ มัน! หล่อ! มากกกกก!!! 

หล่อระดับท่ีมีด้อมแฟนคลับเป็นของตัวเองเลยแหละ ชื่อด้อม 'เบ็นเท็น'  

ซะด้วย น่ารักไปอี๊กกก แต่ส�าหรับฉัน เท็นจุลคือเพ่ือนท่ีดีท่ีสุดในโลกน้ีเท่าน้ัน 

ไม่เคยรู้สึกอะไรมากเกินไปกว่าค�าว่าเพ่ือน (มั้ง?) ตัวเท็นจุลเองก็เช่นกัน  

เขามีคนที่ชอบอยู่แล้ว ผู้หญิงคนนั้นก็สวยและเซ็กซี่กว่าฉันเป็นล้านเท่า ฉัน

ไม่ใช่สเป็กของเท็นจุลเลยแม้แต่นิดเดียว T^T
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แต่ก็นัน่แหละนะ ด้วยความท่ีสนทิสนมแบบตวัตดิกันจนแทบจะเข้าสงิร่าง 

กันได้ ท�าให้หลายๆ คนในโรงเรียนเข้าใจผิดว่าเราเป็นแฟนกัน โดยเฉพาะ 

เหล่าบรรดาแฟนด้อมเบ็นเท็นของเขาน่ะ น่ันก็เลยเป็นสาเหตุท่ีท�าให้ฉัน 

ถูกหมายหัว และมกัจะโดนแกล้งทุกครัง้ท่ีมโีอกาส ตัง้แต่สถานเบา ระดบัเกาๆ 

คันๆ ไปจนถึงสถานหนัก ระดับได้แผลได้เลือด โดยที่จับมือใครดมไม่ได้ ไม่รู้

ว่าใครเป็นคนท�า รู้เพียงแต่ว่าการใช้ชีวิตอยู่ในโรงเรียนแห่งนี้ก็เหมือนกับการ

เล่นเกม Resident Evil น่ันแหละ เราไม่รู้เลยว่าพวกซอมบี้จะโผล่มากัดคอเรา

ตอนไหน จู่ๆ  ก็โผล่มาแบบไม่โทรบอกกันล่วงหน้า แก๊งซอมบีผ้สีงิมารวมตวักัน 

โดยไม่ได้นดัหมาย และท่ีแย่ไปกว่าในเกมก็คอื ฉนัไม่มอีาวุธในมอืเพ่ือตอบโต้เลย 

แม้แต่ชิ้นเดียว ท�าได้เพียงตั้งสติให้ดี สังเกตสิ่งรอบข้างแล้วหาทางเอาตัวรอด

ให้ได้ ซึ่งส่วนใหญ่ฉันก็ไม่ค่อยรอดหรอก ถ้าไม่มีเท็นจุลคอยช่วยอยู่ข้างๆ  

น่ะนะ (._.)

กลับมาท่ีกระเป๋านักเรียน...

ปกติแล้วฉันกับเท็นจุลจะกลับบ้านด้วยกัน เพราะบ้านฉันเป็นทางผ่าน

ของบ้านเขา แต่เทอมน้ีเท็นจุลเข้าร่วมเป็นนักกีฬาทีมบาสของโรงเรียน และ

จะมีแข่งแมตช์ส�าคัญในเร็วๆ น้ีด้วย ท�าให้ระยะหลังเขาต้องอยู่เย็นขึ้นเพ่ือ 

ฝึกซ้อมอย่างหนัก ส่วนฉันก็เลยต้องน่ังท�าการบ้านรอเขาท่ีสวนหลังโรงเรียน 

บางวันถ้าไม่มีการบ้านก็นั่งอ่านนิยายเล่น วาดรูป หรือไม่ก็นั่งเล่นเกม  

Call me master ในโทรศัพท์มือถือ แต่เมื่อก้ีดันปวดท้องเข้าห้องน�้าก็เลย 

รีบว่ิงจู๊ดไปอย่างไร้สติ ลืมกระเป๋าเอาไว้ท่ีโต๊ะ คือในกระเป๋ามีแค่หนังสือเรียน

กับกล่องดินสอง่อยๆ อ่ะ มันคงไม่มีใครอยากขโมยอยู่แล้วไง แต่ลืมคิดไปว่า

บางทีจุดประสงค์ของคนขโมย เขาไม่ได้ต้องการของ แต่ก็แค่ต้องการ

แกล้งฉันมากกว่า TOT

ตึกๆ~ ตึกๆ

อยู่ไหนกันนะ -O-

ฉันวิ่งวนไปวนมาเพ่ือตามหากระเป๋า สภาพเหมือนก�าลังเล่นว่ิงผลัด 

กับตัวเองอยู่ เชื่อมั้ยว่ากระเป๋าของฉันน่ีมันวาร์ปเก่งกว่าท่ีทุกคนคิดซะอีก  

มันสามารถปรากฏตัวได้ทุกท่ีแม้แต่ในถังขยะ บนต้นไม้ หรือบ่อปลาคาร์พ 
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หลังโรงเรียน...น่ีไม่ได้พูดเว่อร์ไปหรอกนะ ก่อนหน้านี้ฉันก็เจอกระเป๋าสตางค์

ใบโปรดของตัวเองในถังขยะ เจอรองเท้านักเรยีนในรงันกบนต้นไม้ แล้วก็ยังเจอ 

กล่องดินสอในบ่อปลาคาร์พด้วย

เชื่อหรือยังว่ารางวัลแห่งการโดนแกล้งน่ะ...มันต้องเป็นของฉันแต่เพียง

ผู้เดียว T_T

อ๊ะ! น่ันไง เจอแล้ว O_O กระเป๋านักเรียนของฉันวางอยู่บนม้านั่ง 

ในศาลากลางสวน เฮ้อ~ ค่อยยังชั่วหน่อยท่ีมันไม่ไปโผล่ในที่ประหลาดๆ เช่น

ในชักโครก บนหลังคา หรือแปลงผักคะน้าหลังโรงเรียน แต่ก็น่ันแหละนะ  

แค่ท�าให้ฉันวิ่งไปว่ิงมาจนเหนื่อยเป็นหมาหอบแดดได้ ยัยพวกนั้นก็รื่นเริง

บันเทิงใจซะย่ิงกว่า NCT ทั้งวงมาเต้น COVER รักติดไซเรนให้ดูตรงหน้า 

ซะอีก ป่านน้ีคงก�าลังยืนแอบดูฉันอยู่ตรงไหนสักท่ี แล้วก็หัวเราะคิกคักๆ สะใจ

ที่แกล้งให้ฉันเหงื่อท่วมร่างเปียกไปจนถึงขอบกางเกงในแบบนี้ได้น่ะ -*-

ตึกๆ~ ตึกๆ

ช่างเหอะ! การแกล้งเลเวลเด็กน้อยแบบนี้ ท�าอะไรจิตใจอันแข็งแกร่ง

ของฉนัไม่ได้หรอก รีบวิง่ไปเอากระเป๋าดกีว่า อกีไม่นานเท็นจลุก็จะเลกิซ้อมแล้ว  

เดี๋ยวเขากลับมาแล้วจะหาฉันไม่เจอ

แต่ว่า...

สวบ!!!

"โอ๊ยยย~~~"

เย่ียมไปเล้ยยย! คนทีค่ดิอะไรได้แค่เลเวลเดก็น้อยน่ะมนัคอืฉนัเองค่าาา  

หายนะที่แท้จริงอยู่ตรงนี้ต่างหาก U_U มีใครก็ไม่รู้มาแอบขุดหลุมพรางเอาไว้

ตรงหน้าศาลา แล้วก็เอากองใบไม้กองหญ้ามาสมุๆ ปิดปากหลมุเอาไว้ ส่วนฉนั 

ที่วิ่งติดสปีดมาเต็มท่ีแบบไม่มีติดเบรกก็เลยเหยียบป๊าบเข้าให้ สุดท้ายก็ ตุ้บ! 

หล่นลงมานอนแอ้งแม้งอยู่ในก้นหลุมน่ีไงล่ะ

ไอ้บ้าเอ๊ยยยยยย!!!

ดีนะท่ีหลุมน้ีไม่ได้ลึกเท่าไหร่ แล้วก้นหลุมก็มีแต่ดินแข็งๆ ไม่มีก้อนหิน 

ฉันก็เลยไม่ได้บาดเจ็บอะไรมากนัก แค่มีแผลถลอกกับรอยจ�้าฟกช�้านิดหน่อย 

ส่วนปัญหาใหญ่ในตอนน้ีก็คือ ถึงหลุมจะไม่ลึก แต่ก็ไม่ง่ายที่จะปีนกลับขึ้นไป
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โดยไม่พลาดพลัดตกลงมาอีก ถ้าเกิดก�าลังปีนๆ ขึ้นไปแล้วหงายหลังตกลงมา

ล่ะก็ รอบน้ีมีหวังไม่ใช่แค่แผลถลอกแน่ หลังหักชัวร์! T_T

ขอโทษนะเท็นจุล...คงต้องรบกวนนายอีกแล้ววว

ฟึ่บ~ 

ฉันล้วงโทรศัพท์มือถือออกมาจากกระเป๋ากระโปรง จากน้ันก็รีบกด 

โทรหาเพ่ือนสนิทสุดหล่อ อันที่จริงฉันก็ไม่ได้อยากจะท�าตัวเป็นภาระของ 

หมอน่ันสักเท่าไหร่หรอก เขาก�าลังซ้อมบาสอยู่แท้ๆ แต่ท�ายังไงได้ล่ะ ฉันเคย

บอกให้เขาเลิกคบกับฉันไปเลยเพ่ือที่จะได้ไม่เกิดเรื่องวุ่นวายพวกน้ีขึ้นอีก  

แต่เขาก็ไม่ยอมเองน่ีนา...

[ว่าไง...มิโซะ เกิดอะไรข้ึนรึเปล่า เธอโดนแกล้งอีกแล้วใช่มั้ย แฮกๆ]

น�้าเสียงของเท็นจุลเต็มไปด้วยความร้อนรนและเหนื่อยหอบ ท่าทางเขา

คงก�าลังฝึกอย่างหนักเลยสิท่า แอบได้ยินมาว่ากัปตันทีมบาสของเขาดุย่ิงกว่า

หมาอีกนะ

"งื่อ...น่าจะงั้นอ่ะ มีคนขโมยกระเป๋าฉันไปวางไว้ในศาลากลางสวน แต่

พอจะเดินเข้าไปหยิบ ก็ดันตกลงมาในหลุมดินที่มีคนมาขุดทิ้งไว้ สงสัยคงจะ

เป็นคนที่เอากระเป๋าฉันไปล่ะมั้ง"

[ว่าไงนะ! แกล้งกันแรงขนาดนี้เลยเหรอ แล้วน่ีเธอเป็นอะไรมากรึเปล่า 

เจ็บตรงไหนมั้ย]

"นิดหน่อยน่ะ แต่ไม่ถึงกับขาหักหรอก แค่ถลอกแล้วก็เป็นแผลนิดๆ 

หน่อยๆ เออว่าแต่...นายยุ่งอยู่รึเปล่าน่ะ อันท่ีจริง ถ้าเกิดว่านายก�าลัง..."

[ยุ่งแค่ไหนก็ไปหาเธอได้ล่ะน่า ไม่ต้องห่วงหรอก ฉันจะไปเดี๋ยวน้ี!]

ห้ำนำทีผ่ำนไป

ตึกๆ ตึกๆ~ 

น่ันเสียงฝีเท้าคนนี่นา...เท็นจุลคงก�าลังมาหาฉันแล้ว มาเร็วมากเลย  

ย่ิงกว่าหมอเป้งในรักฉุดใจนายฉุกเฉินซะอีก เอ๊ะ! หรือฉันอาจจะมีพลัง 

เรียกให้เท็นจุลวาร์ปมาหาแบบในละครก็ได้นะ O_O

เอ่อ...ไม่หรอกมั้ง
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"มิโซะๆ เธออยู่ตรงไหนน่ะ"

เสียงเท็นจุลจริงๆ ด้วย ดูเหมือนว่าเขาจะหาฉันไม่เจอแฮะ แหงล่ะ!  

ไอ้หลุมผีนี่มันดูเป็นธรรมชาติกลมกลืนไปกับพื้นสนามหญ้าเอามากๆ ฉลาด

แค่ไหนก็ไม่มีทางรอดหรอก ร่วงทุกรายเชื่อเหอะ

"อยู่น่ีๆ เท็นจุล ช่วยฉันด้วยยย"

ฉันต้องรีบตะโกนตอบก่อนที่เขาจะว่ิงทะเล่อทะล่าแล้วดันร่วงตกลงมา

ทับฉันซ�้าเข้าไปอีก ถ้าเป็นแบบนั้นคือเกมเลยนะ มีหวังได้นอนในหลุมกัน 

ทั้งคืนหรือไม่ก็โดนฝังลืมกลายเป็นหลุมซ่อนศพกันไปเล้ยยย TOT

"อ่า...ได้ยินแล้ว ฉันก�าลังไปหาเธอนะ"

"อื้อ! ระวังตัวด้วย อย่าให้ตกหลุมล่ะ"

"ฮ่าๆ ไม่หรอก ถ้าเป็นตกหลุมรักก็ไม่แน่ ^^"

"เหรอออ...ให้มนัจรงิเถอะ ก่อนจะตกหลมุรกัฉนัน่ะ จบีลกูจันให้ตดิก่อน

ดีมั้ยยย"

'ลูกจัน' คือยัยผู้จัดการทีมบาสสุดเซ็กซี่ที่อีตาเท็นจุลตกหลุมรักหัวปัก

หัวป�าแถมยังมาพร�่าเพ้อให้ฉันฟังบ่อยๆ นั่นแหละ ถึงพวกเราจะเรียนอยู่ 

เกรดเดียวกัน แต่ฉันกับลูกจันก็แทบจะไม่เคยคุยกันเลย เพราะถ้าเปรียบ

โรงเรียนน้ีเป็นสวนสัตว์ พวกเราก็เหมือนสัตว์คนละสปีชี่ส์ ถูกขังอยู่คนละกรง 

ลูกจันเป็นเหมือนแม่เสือสาว เซ็กซี่ ร้อนแรง ผู ้ชายหลายๆ คนเห็นแล้ว 

ต้องยอมสยบแทบเท้า ส่วนฉันก็คือลูกเจี๊ยบเด็ก ตัวเล็ก ละอ่อนน้อย สู้ใคร 

ไม่ได้ เดินโง่ไปวันๆ บางทีก็เป็นเหมือนลูกไก่ในก�ามือ ถูกบีบก็ตาย คลายแล้ว

ก็ไม่รอด แถมยังต้องตกเป็นเหย่ืออันโอชะของบรรดาสัตว์กินเนื้อท้ังหลาย 

ด้วยซ�้า

เริ่มน่าสงสารแล้วใช่มั้ยล่ะ T_T

"ไม่ต้องมาซ�า้เตมิเลยนะ คนไม่เคยมคีวามรกัอย่างเธอจะไปเข้าใจอะไรล่ะ"

เท็นจุลท�าน�้าเสียงงอนใส่ เขาเดินมานั่งอยู่ที่ปากหลุม ห้อยขาลงมา

อย่างสบายใจ มนัจะชลิเกินไปแล้ววว น่ีมนัใช่เวลามาน่ังสนทนาปรกึษาปัญหา

ความรักแบบคลับฟรายเดย์กันหรือไง แทนที่จะรีบช่วยฉันขึ้นไปก๊อนนน >_<

แต่มาหาว่าฉันไม่เคยมีความรักแบบนี้ ยอมไม่ได้หรอก!
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"ใครว่าไม่เคย...ฉันชอบรุ่นพ่ีอชิระจะตายยย นายก็รู้"

"เหอะๆ รุ่นพ่ีอชิระออกจากโรงเรียนเราไปแล้ว และตอนน้ีเธอก็ไม่ได้

ชอบใครอยู่น่ี"

"แต่มนัก็ไม่ได้หมายความว่าฉนัจะไม่เคยมคีวามรกัน่ีนา...ตอนท่ีพ่ีอชริะ 

จบการศึกษาออกไป ฉันก็เซื่องซึมเป็นหมาหงอยอยู่ตั้งหลายวัน ไม่เป็นอันกิน

อันนอนเลยด้วยซ�้า"

"ช่วยไม่ได้ ก็เธอไม่ยอมไปสารภาพรักกับหมอนั่นเอง"

เหอะๆ สารภาพรักงั้นเหรอ...น่ันมันสิ่งต้องห้ามส�าหรับฉันเลยนะ

รวมถึงช็อกโกแลตด้วย! T_T

"มันไม่มีประโยชน์อะไรอยู่แล้ว พ่ีเขาไม่ชอบเด็กกะโปโลอย่างฉันหรอก 

อีกอย่าง ต่อให้พ่ีเขามีใจให้ฉัน แล้วเราได้คบกันจริงๆ ข้ึนมา เราก็คงจะไปกัน

ไม่รอด ยังไงซะฉันก็เป็นแค่เด็กนักเรียน จะไปสู ้อะไรกับสาวสวยหุ ่นดี 

ในมหา'ลัยได้ล่ะ"

"ไม่ใช่ผู้ชายทุกคนหรอกนะท่ีจะชอบผู้หญิงสวยๆ หุ่นดีๆ น่ะ"

"เหรอ...แต่นายเองก็ชอบแบบน้ันเหมือนกันนี่...ใช่มั้ยล่ะ"

"..."

นั่นไง! เถียงไม่ออกเลย เพราะยัยลูกจันเป็นแบบที่พูดมาทั้งหมดเป๊ะ 

ขาว หมวย สวย เซ็กซี่ มีครบ! แล้วยังจะมาพูดท�าหล่อเหมือนตัวเองเป็น 

คนส่วนน้อยบนโลกใบนี้งั้นแหละ สุดท้ายเขาก็เลยได้แต่อมย้ิมกลบเกลื่อน 

ก่อนจะรีบเปลี่ยนเรื่องด้วยการลุกข้ึนมาน่ังยองๆ บนปากหลุม แล้วย่ืนมือ 

ลงมาให้ฉันจับแทน

"อ่ะๆ ข้ึนมาได้แล้ว แซวมากเดี๋ยวก็ไม่ช่วยซะหรอก"

"เดี๋ยวก่อนนน...นี่จะดึงฉันขึ้นไปดื้อๆ งี้อ่ะนะ แล้วถ้านายหมดแรง 

ปล่อยฉันร่วงลงมาจะท�ายังไง"

"ไม่ร่วงหรอกน่า ฉันเป็นนักกีฬานะ กล้ามเน้ือทุกส่วนแข็งแรงจะตาย 

เชื่อใจฉันสิ"

"ไม่เอาอ่ะ นายเป็นนักกีฬาก็จริง แต่ดูสภาพซิเนี่ย เหมือนเพิ่งวิ่งกลับมา

จากเส้นทางมาราธอนกรุงเทพ-แม่ฮ่องสอน เหงื่อท่วม แถมยังดูอิดโรย 
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กว่าปกติ ฉันไม่ไว้ใจหรอก"

"แล้วจะเอาไง ให้ฉันปีนลงไปแล้วแบกเธอขึ้นมาจากหลุมมั้ยล่ะ -*-"

"นายไปหาบนัไดมาส ิเอาบนัไดมาหย่อนแล้วให้ฉนัปีนขึน้ไปข้างบนเอง

น่ะ น่าจะง่ายกว่านะ"

"เอางั้นเหรอ"

"อื้อ...เป็นการเซฟท้ังฉันและนายด้วยไง"

"เออๆ งั้นรอแป๊บนะ เดี๋ยวมา"

ไม่นานนักเท็นจุลก็กลับมาพร้อมกับบันไดไม้ยาวแปดเมตร ก้าวแรก 

ไม่เป็นไร ก้าวต่อไปบันไดหักเอย 555 หยอกๆ เอาเป็นว่าสุดท้ายแล้วฉันก็

สามารถปีนข้ึนมาอยู่บนพ้ืนหญ้าได้อย่างปลอดภัยด้วยสภาพขะมุกขะมอม

นิดหน่อย เหมือนเด็กท่ีหนีแม่ไปเล่นดินเล่นทรายแล้วรีบกลับมาโดยยังไม่ทัน

ได้อาบน�้ายังไงยังงั้น

ฟุ่บๆ~ ฟั่บๆ

"ดูสภาพซิเน่ีย ดูไม่จืด อย่างกับเด็กกะโปโลข้างถนน -*-"

เท็นจุลบ่นพลางช่วยปัดเสื้อปัดกระโปรงให้ฉันเพ่ือเอาพวกเศษดิน 

เศษหญ้าออกไปจากเสื้อผ้า เล่นเอาฝุ่นจากดินฟุ้งตลบอบอวลจนพวกเรา 

ไอส�าลักกันไปหลายรอบ

"แค่กๆ พูดอย่างกับฉันอยากให้สภาพตัวเองเป็นแบบน้ีง้ันอ่ะ กลับไป

คงต้องอาบน�้าอย่างหนัก อาบน�้าแร่แช่น�้านมสักสองสามรอบไปเลย ฮือออ 

T_T"

"น่ันสิ...เสื้อผ้าสกปรกขนาดน้ีแม่เธอบ่นแย่"

ค�าพูดของเท็นจุลท�าให้ฉันชะงักกึก ค�าว่า 'แม่' มีอิทธิพลต่อจิตใจฉัน

เสมอ ไม่ว่าเวลาจะล่วงเลยมานานหลายปีแล้วก็ตาม

"ฉันไม่มีแม่"

"อ่า..."

เท็นจุลเองก็สะดุ้ง เขาคงลืมไปน่ะว่าชีวิตครอบครัวฉันมันไม่เหมือน 

คนอ่ืน ก็เลยพูดไปตามความเคยชิน แต่พอเห็นฉันพูดสวนมาแบบน้ันก็ 
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ท�าหน้าจ๋อยรู้สึกผิดข้ึนมาทันที

"ขอโทษนะ ฉันพูดไม่ทันคิดน่ะ"

"ช่างมันเถอะ สกปรกแบบนี้ก็ดี ยัยน่ันจะได้เหน่ือยเพ่ิมขึ้นกว่าเดิม 

อีกสักหน่อย"

'ยัยน่ัน' ท่ีฉันว่าคือเมียใหม่ของพ่อ นางเข้ามาท�าให้ชีวิตครอบครัว 

ของฉนัแตกแยก ท�าให้พ่อหย่ากับแม่ แล้วจากน้ันแม่ก็หายตวัไปเลย ไม่บอกฉนั 

สักค�าว่าหนีไปอยู่ที่ไหนยังไงด้วยซ�้า ส่วน 'ยัยนั่น' ก็เข้ามาเสวยสุขในบ้าน 

ของเราพร้อมกับลูกติดอีกสองคน คนโตเป็นผู้ชายอายุเท่าฉัน แต่อยู่คนละ

โรงเรียนกัน และตอนนี้เขาก็แยกตัวไปอยู่ท่ีอื่นด้วยเหตุผลบางประการท่ีฉัน 

ไม่อยากจะเอ่ยถึง ส่วนคนเล็กเป็นผู้หญิง อยู่เกรดสิบ โรงเรียนเดียวกับฉัน  

แต่เราจะท�าเป็นไม่รู้จักกันเมื่อต้องบังเอิญเจอตามที่ต่างๆ ในโรงเรียน และ

แน่นอนว่าพวกเราท้ังหมด

...เกลียดกัน!

ฉันเข้ากับครอบครัวใหม่ของพ่อไม่ได้ แต่ใครแคร์ล่ะ ต่างคนต่างอยู่ไป

นั่นแหละดีท่ีสุด

"อืม...งั้นเรากลับบ้านกันเถอะ เดี๋ยวขากลับแวะกินก๋วยเตี๋ยวเรือ 

หน้าโรงเรียนดีมั้ย ฉันเลี้ยงเอง"

"ได้เลยยย! ว่าแต่นายไม่ต้องกลับไปซ้อมบาสต่อแล้วเหรอ เดี๋ยวก็โดน

อีตาปีศาจหมาว่าเอาอีกหรอก"

'ปีศาจหมา' คือฉายาที่เท็นจุลใช้เรียกแทนชื่อกัปตันทีมบาสจอมโหด 

ที่เขาสังกัดอยู่ หมอนั่นเรียนอยู่ชั้นเดียวกับพวกเรา แต่ดุเหมือนหมา เราเลย

ใช้โค้ดลับนี้เรียกแทนตัวเขา จนฉันเกือบลืมไปแล้วเน่ียว่าชื่อเล่นจริงๆ ของ

หมอน่ันชื่ออะไรกันแน่...อะไรเวย์ๆ วาๆ สักอย่างน่ีแหละ

"ฮะๆ โดนอยู่แล้วล่ะ เพราะฉนัหนกีารซ้อมมา พวกเรายังซ้อมกันไม่เสรจ็ 

แต่ฉันดันชิ่งออกมาก่อน หลอกพวกมันว่าจะไปเข้าห้องน�้าแล้วแอบหนี 

ออกมาเลย ชุดก็ยังไม่ได้เปลี่ยนเห็นมั้ยเน่ีย"

จริงด้วยแฮะ! เท็นจุลยังสวมชุดนักกีฬาบาสเบอร์สิบของเขาอยู่เลย  

เขากล้าดยัีงไงหนกีารซ้อมออกมาแบบนีล่้ะ นีม่นัคอืการท้าทายอ�านาจมดืของ
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ปีศาจหมาชัดๆ เลยนะ O_O

"ตายแล้ว! งั้นนายรีบกลับไปซ้อมก่อนเถอะ บอกว่าท้องเสียส้วมแตก  

อึแล้วกดไม่ลงอะไรก็ได้ หมอน่ันน่าจะเข้าใจนะ"

"ฝัน! ไอ้ปีศาจหมาน่ันเคยเข้าใจอะไรง่ายๆ ที่ไหนล่ะ เอะอะๆ ก็ท�าโทษ 

บ้าอ�านาจจะตาย ฉันหายมานานขนาดน้ี กลับไปยังไงก็ต้องโดนลงโทษ 

อยู่แล้ว ไว้ค่อยโดนพรุ่งน้ีทีเดียวแล้วกัน วันนี้เหน่ือยแทบบ้า อยากกลับบ้าน

ไปนอนตากแอร์จะแย่ละ แม่ง! ไอ้เวรน่ันนอกจากจะดุเหมือนหมาแล้วยัง 

บ้าพลงัเหมอืนวัว ซ้อมหนักอย่างกับจะไปแข่งชงิแชมป์โลก ขนาดว่ามคีนในทีม 

เหนื่อยจนเป็นลมสลบคาสนามไปคนแล้วนะ มันยังไม่ยอมหยุดซ้อมเลย  

โคตรบ้า!"

"บ้ามากจริงๆ ด้วย O_o"

ฉันก็พอรู้นะว่าอีตาปีศาจหมาเป็นคนที่จริงจังแล้วก็โหดเหี้ยมมาก แต่

ไม่คิดว่าจะบ้าดีเดือดขนาดน้ี ชักจะเป็นห่วงเท็นจุลแล้วสิ

"คนอะไรใจร้ายชะมัด นายเองก็อย่าไปยอมล่ะ ห้ามซ้อมจนถึงขั้น 

เป็นลมเป็นแล้งไปเลยนะ มันมีข่าวเยอะแยะที่คนออกก�าลังกายหักโหมมาก

จนช็อกตายคาท่ีไปเลยอ่ะ"

"ฮ่าๆ ฉันไม่ตายง่ายๆ หรอกน่า แต่ก็ดีใจนะท่ีเธอเป็นห่วง :)"

เท็นจุลหันมาย้ิมให้พลางขย้ีผมฉันเล่น บางทีฉันก็แอบรู้สึกวูบวาบ 

ไปกับท่าทีหมาหยอกไก่ของเขาอยู่เหมอืนกันนะ ท�าไงได้ ถึงเราจะเป็นเพ่ือนกนั  

แต่เท็นจุลก็ดีกับฉันมาก แถมเขายังหล่อสุดๆ ไปเลยด้วย แต่อาจจะเพราะว่า

เขามีผู้หญิงในใจอยู่แล้ว ก็เลยท�าให้ฉันพยายามบอกตัวเองว่าอย่าคิดไปไกล

เกินกว่านี้ ไม่งั้นนอกจากเราจะเสียมิตรภาพที่ดีต่อกันได้ง่ายๆ แล้ว ฉันก็คง

ต้องเสียใจอย่างหนักท่ีอกหักอีกคร้ัง แถมครั้งนี้ยังไม่มีคนคอยปลอบใจอีก 

ต่างหาก รอบท่ีแล้วอกหักจากพ่ีอชิระ ก็ยังมีเท็นจุลคอยปลอบ ท�าให้ฉัน 

หลุดพ้นจากการร้องไห้ไปได้ แล้วถ้าอกหักจากเท็นจุลล่ะใครจะปลอบ มีหวัง

ได้ร้องไห้อาละวาดจนบ้านแตกกันไปข้างอีกแน่ๆ

เฮ้อ! แค่คิดก็เศร้าแล้ว (._.)

"แหงล่ะ...ก็นายเป็นเพ่ือนฉันน่ีนา ^^"
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"อืม...ก็ขอให้เราเป็นเพ่ือนกันแบบนีต้ลอดไปเลยแล้วกัน อย่าเพ่ิงท้ิงฉนั

ไปมีแฟนล่ะ"

"นายต่างหาก! ถ้าจีบยัยลูกจันติดเมื่อไหร่ ท้ิงฉันแน่ T_T ส่วนฉันน่ะ 

ยังไม่มีแฟนง่ายๆ หรอก อย่างน้อยก็คงไม่ใช่เร็วๆ นี้"

"เหอะๆ ยาก! ยัยน่ันไม่เคยเห็นฉันในสายตาเลย เพราะเค้ามีคนท่ีชอบ

อยู่แล้ว...ฉันรู้ดี รู้มาตลอด"

แววตาของเท็นจุลดูหม่นหมองลง ท�าให้ฉันต้องเอื้อมมือไปบีบมือเขา

เบาๆ เพ่ือปลอบใจ

"นายแน่ใจแล้วเหรอ...ว่าแต่ยัยน่ันชอบใครอ่ะ"

"ก็ไอ้ปีศาจหมาไง...เธอคิดว่าที่ยัยนั่นมาสมัครเป็นผู้จัดการทีมบาสน่ะ 

เป็นเพราะใจรักรึไง เปล่าเลยย แค่เพราะอยากใกล้ชิดหมอน่ันต่างหาก"

"นั่นสินะ...ระดับคุณหนูอย่างลูกจันน่ะ ไม่เห็นเหมาะกับการเป็น 

ผู้จัดการทีมบาสเลยสักนิด ไม่มีเหตุผลอะไรเลยที่ต้องมาคอยทุ่มเทเวลารับใช้

ดูแลผู้ชายอกสามศอกอย่างพวกนาย ท่ีแท้ก็มีจุดประสงค์แบบน้ีเองน่ะเหรอ"

"อืม...ช่างเถอะ ฉันก็ไม่ได้หวังอะไรนักหรอก แค่เห็นยัยน่ันมีความสุข

ฉันก็โอเค" เท็นจุลยักไหล่ก่อนจะดึงแขนฉันให้เดินตามเขาไป "เรากลับบ้าน

กันดีกว่า หิวแล้ว"

"โอเค...อ๊ะ! กระเป๋าฉันล่ะ"

"เออ ลืมไปเลย งั้นรออยู่ตรงน้ีนะ เดี๋ยวไปเอามาให้"

เท็นจุลรีบว่ิงไปท่ีศาลากลางสวนแล้วหยิบกระเป๋านักเรียนของฉันมา 

ถือไว้ ก่อนจะเดินกลับมาหาฉันแล้วพยักหน้า

"เรียบร้อย ไปกันได้ละ"

"เอากระเป๋ามาสิ"

"ไม่เป็นไร ถือให้ เธอเจบ็อยู่ไม่ใช่เหรอ ดแูขนส ิแผลถลอกเตม็เลย" เท็นจลุ 

มองที่แขนฉันแล้วขมวดคิ้ว ก่อนจะท�าท่าเหมือนนึกอะไรขึ้นได้ "รอแป๊บนะ"

"นายจะท�าอะไรของนายอีกเน่ีย"

เท็นจุลไม่ตอบ แต่กลับปลดกระเป๋าเป้ของเขาลงจากหลัง จากน้ันก็ 

รูดซิปแล้วหยิบขวดน�้าข้ึนมาเปิดฝา ก่อนจะหันมาจ้อง
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"ย่ืนแขนเธอมาทางน้ี"

"หือ?"

"จะล้างแผลให้ก่อนไง แล้วเดี๋ยวค่อยแวะเซเว่นซื้อเบตาดีนมาทาแผล"

"โอ๊ย! ไม่ต้องขนาดน้ันหรอก แผลเล็กน้อยเอง เหมือนคันแล้วเกาแรง

ไปหน่อยแค่น้ัน"

"ไม่ได้ๆ มาน่ีเลย"

เท็นจุลดึงแขนฉันแล้วจัดการราดน�้าดื่มลงไปบนแผลแบบไม่มีการ 

ประนีประนอมใดๆ น่ีเขาคิดว่าแขนฉันเป็นน�้าแข็งไสที่รอราดนมข้นหรือไงฮะ 

ทะนุถนอมกันหน่อยก็ด้ายยย T^T

"อ๊าาา >_<"

"ไงล่ะ แสบล่ะสิ"

"ก็นิดนึง น�้ายังเย็นอยู่เลยน่ีนา เมื่อก้ีตกใจด้วย"

"อืม...เสร็จละ" เท็นจุลปล่อยมือฉันแล้วหยิบเอาผ้าขนหนูที่พาดคอเขา

อยู่มาซับน�้าท่ีแขนให้ "อย่างน้อยก็ล้างแผลให้สะอาดไว้ก่อน จะได้ไม่ติดเชื้อ"

"ค่าาา...คุณพ่อออ ขอบคุณนะคะ" ฉันแกล้งแกว่งแขนไปมาให้เขาเห็น

ว่าฉันไม่เป็นอะไรเลย สบายมาก "ทีน้ีเราจะกลับบ้านกันได้รึยังเนี่ย"

"ไป กลับ"

ตึกๆๆๆ~ 

ฉันกับเท็นจุลเดินคุยเล่นกันมาเรื่อยๆ จนกระท่ังถึงหน้าประตูโรงเรียน 

แต่ยังไม่ทันได้ก้าวเท้าออกไปจากประตูโรงเรียนเลยด้วยซ�้า ก็มีเสียงตะโกน

ของใครสักคนดังข้ึน เสียงน้ันทรงพลังมากพอท่ีจะท�าให้เราสองคนหยุดชะงัก

ด้วยความตกใจ

"เฮ้ย! จะไปไหนวะ"

แต่เรายังไม่ทันได้หันไปมองเลยว่าใครเป็นคนพูด เสียงฝีเท้าของคน

ประมาณสี่ห้าคนก็กรูกันเข้ามาแล้วล้อมพวกเราไว้ ฉันเงยหน้าขึ้นมองคนที ่

อยู่ตรงกลางเพราะความขาวของเขาส่องแสงแยงตาฉันมากท่ีสุด แต่พอ

สายตาของเราประสานกันเท่านั้นแหละ ขนแขนของฉันก็สแตนด์อัพลุกเกรียว
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ย่ิงกว่าเห็นผีข้ึนมาทันที

ผะ...ผู้ชายคนน้ี O_O

"ปีศาจหมา!!!"

2
ปีศำจหมำ

"เธอว่าไงนะ!"

เจ้าตัวหรี่ตามองแล้วท�าท่าเหมือนจะจับฉันโยนลงห่วงแทนลูกบาส  

พวกเขาทั้งหมดยังสวมชุดกีฬาอยู ่เลย สภาพแต่ละคนคือเหงื่อโซมกาย  

ผมเผ้าเปียกซ่ก ท่าทางจะเพ่ิงซ้อมเสร็จ แล้วอาจจะมาซ้อมฉันต่อ ด้วยข้อหา

ที่ดันทะล่ึงหลุดเรียกชื่อเขาว่าปีศาจหมา T_T

"เอ่อ...ฉะ...ฉันบอกว่า ระวังหมา! หมาตรงน้ันน่ะ"

ฉันชี้มั่วๆ ไปท่ีด้านหลัง ท�าให้พวกเขาต้องหันไปมองตาม แต่ตรงนั้น

กลับเงียบกร๊ิบ เงียบกว่าน้ีก็เงินในกระเป๋าฉันแล้วล่ะ อย่าว่าแต่หมาเลย  

มดสักตัวก็ยังไม่มีเดินผ่านเลยด้วยซ�้า

"ไหน…ไม่เห็นมี"

"มัน...วิ่งหายไปไหนแล้วไม่รู้ แหะๆ ^^;"

ปีศาจหมา...เอ้ย! เวย์ เอ่อ...เวย์ชนิ ใช่ๆ หมอนีช่ือ่เวย์ชนิ ฉนันกึออกแล้ว  

เขาส่ายหัวเล็กน้อยแล้วก็เลิกสนใจฉัน ก่อนจะหันไปจ้องหน้าเท็นจุลต่อ

"อ้อ! ท่ีโดดซ้อมเพราะหนีมาอยู่กับแฟนง้ันสิ แกนี่ช่างไม่เกรงกลัวอะไร

เลยสินะ"

"แต่ฉันไม่ใช่แฟนเขานะ" ฉันรีบแก้ตัวแทนเท็นจุล ออกอาการเลิ่กลั่ก 

ระดับแปด "แล้วท่ีเขาโดดซ้อมก็เพราะว่า..."

"ฉันไม่ได้ถามเธอ ไม่ต้องยุ่ง"

...

จ๋อยสนิท ด่าแบบสุภาพแต่อินเนอร์หยาบคาย แปลความหมายได้ว่า 

'อย่าเจือก' U_U

(ติดตามอ่านต่อได้ในฉบับเต็ม)
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