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เขาว่ากันว่าฝนสามารถท�าให้คนรู้สึกเหงามากขึ้นกว่าปกติได้ อาจเป็นเพราะ 

เราไม่สามารถออกไปท�ากิจกรรมกลางแจ้งได้อย่างเตม็ท่ี หรอือาจจะเพราะบรรยากาศ

ครึม้ๆ ซึง่มาพร้อมกับเสยีงฝนทีร่่วงหล่นกระทบกับสรรพส่ิงรอบตัวในจงัหวะเดิมซ�า้ไป 

ซ�า้มา...แล้วมนัจะเหงาขนาดไหนกันนะ ถ้าในระหว่างท่ีฝนก�าลงัตกอยู่นัน้เราไม่สามารถ 

ได้ยินเสยีงอะไรรอบตวัเลย แม้กระท่ังเสยีงของฝน... 

จริงอยู่ว่าหากนึกภาพตามแล้วเราอาจจะรู้สึกเหงาขึ้นมาอย่างบอกไม่ถูก แต่

ส�าหรับ 'น�้าอุ่น' ตัวละครหลักของเรื่องนี้อาจจะไม่ใช่แบบน้ันเสียทีเดียว เพราะว่า 

เขามีคนรอบตัวท่ีคอยเข้าใจและให้การสนับสนุนอย่างดีมาโดยตลอด ท�าให้อาการ 

ไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยบนโลกในเวลาที่ฝนตกของน�้าอุ่นน้ันไม่ได้แย่มากอย่างท่ีคิด  

แต่ก็คงจะดีกว่า...ถ้ามีใครสักคนเข้ามาท�าให้วันฝนตกของเขาไม่เงียบเหงาอีกต่อไป  

อย่างเช่น 'วัส' พระเอกของเราน่ันเอง

มาตามเอาใจช่วยน�้าอุ่นกันดีกว่าว่าเขาจะสามารถก้าวออกมาจากโลกอันแสน

เงียบงนันีไ้ด้หรอืไม่ ถ้าพร้อมเปียกปอนกันแล้วก็พลกิกระดาษหน้าต่อไปกันเลยดีกว่าค่ะ

ด้วยไมตรีจิต

ส�านักพิมพ์เอเวอร์วาย

คำ�นำ�



นิยายเร่ืองนี้เป็นเรื่องที่แต่งขึ้นจากจินตนาการของผู้เขียน

ไม่มีความเก่ียวข้องกับบุคคล สถานที่ หรือเหตุการณ์จริงใดๆ

ส�าหรับผู ้อ่านที่มีอายุ 18 ปีข้ึนไป

โปรดใช้วิจารณญาณในการอ่าน
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PROLOGUE

'I don't believe in miracle,' 

the young boy said, 

and the sky smiled while it was raining, 

'You will when you see him.'

อากาศของประเทศนี้เชื่อถือไม่ได้

ตอนเช้าแดดจ้าสดใส แต่เผลอแป๊บเดียวตอนเย็นฟ้าก็มืดตึ๊ดตื๋อ

ฝนตกลงมา

แล้วทุกอย่างก็กลายเป็นความเงียบงัน

ฤดูฝนเพิ่งมาถึง...

เพ่ือนๆ ของเขาเบือ่หน่ายกับการพกร่ม ไม่ก็ปัญหารถตดิ รวมท้ังพ้ืนถนน

ทีเ่ฉอะแฉะ มนี�า้เจิง่นอง แค่บางคนเท่านัน้ทีช่อบความเย็นสบายซึง่ไม่เหมอืนกับ 

ฤดรู้อน แล้วก็กลิน่ฝนท่ีคุน้เคยอะไรท�านองนัน้

มีเหตุผลเยอะแยะที่พอจะคิดออก

แต่ส�าหรบัคนตวัเลก็ทียื่นซกุมมุเหม่อลอยออกไปนอกหน้าต่างรถไฟฟ้าน้ี...

คงเป็นความรูส้กึท่ีแตกต่าง

ซับซ้อนแล้วก็บอกไม่ถูกว่าชอบหรือเกลียด

เมือ่ลองเลือ่นสายตามองเข้ามาด้านในบ้าง ตรงหน้าของเขาเป็นผูห้ญิง 
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วัยท�างานสวมเสื้อผ้าสีสันสดใสคนหน่ึง แต่เธอเว้นระยะห่างระหว่างกันไว้ 

พอสมควร

ใครที่ไหนจะอยากยืนใกล้คนตัวเปียกโชก

พอคดิแบบนัน้ก็เลยเผลอยกมอืเกาข้างแก้มเบาๆ เพ่ิงรูว่้าตอนน้ีผวิของ 

ตัวเองเย็นเฉยีบ และเส้นผมก็ยังคงมหียดน�า้เกาะอยู่ด้วย

ช่างเถอะ...อีกแค่สถานีเดียวเท่านั้นเอง

เขาก้มกลบัลงมองหน้าจอโทรศพัท์พลางกดเลอืกแทรก็เพลงทีช่อบให้มนั

เล่นไปเรือ่ยๆ เพ่ือฆ่าเวลา ก่อนจะเลกิสนใจสิง่รอบตวัอกีครัง้

ใครจะพูดอะไร หรอืบทสนทนาจะสนกุแค่ไหน ยังไงเขาก็ไม่ได้ยินอะไร 

อยู่ดี

อือ...ไม่ได้ยินหรอก

แม้แต่เพลงที่ก�าลังเล่นผ่านหูฟังนี้ก็ด้วย

เริม่มองเห็นสถานท่ีีหมายของตวัเองใกล้เข้ามาทลีะนิดพร้อมอกีฟากฝ่ัง 

ทีม่ผีูโ้ดยสารยืนรออยู่เตม็ไปหมด

พอประตเูปิด...ทุกคนก็พร้อมใจกันกรอูอกไปท่ามกลางความเบยีดเสียด

ยื้อแย่ง

พ้ืนทีแ่ออดัค่อยๆ เบาบาง คนตวัเลก็ยืนต่อแถวรอออกจากขบวนอยู่ใน

ล�าดบัสุดท้าย มือถือในกางเกงสัน่เตอืนไม่ยอมหยุด คงเป็นเพือ่นท่ีส่งไลน์มาหากัน

ยิกๆ แต่ตอนนีเ้ขายังไม่ว่างหยิบมนัขึน้มาตอบ

เขากระชบัสายกระเป๋าเป้ทีเ่ปียกชุม่ และเหมอืนว่าวันน้ีโชคไม่ดเีท่าไหร่  

ในจงัหวะทีก้่าวเท้า ใครสกัคนซึง่ดจูะใจร้อนเดนิสวนกลับเข้ามาทันที แขนของ

พวกเขาชนกันเพียงเลก็น้อย แต่แรงกระแทกท่ีไม่ทนัตัง้ตวัก็ท�าเอาเซได้เหมอืนกนั

"ขอโทษครับ"

เขาเอ่ยบอก ไม่แน่ใจว่าอกีฝ่ายได้ยินเสยีงของตนเองเป็นแบบไหน แล้วก็ 

ไม่แน่ใจด้วยว่าอกีฝ่ายมลีกัษณะยังไง เห็นแค่เพียงหางตาว่าร่างน้ันสงูใหญ่

แต่ในวันท่ีฝนตกแบบน้ีไม่มใีครสนใจสิง่รอบตวัหรอก แม้แต่ตวัเขาเอง

"ไม่เป็นไรครับ"
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ใครคนนั้นตอบกลับ และนั่นท�าให้ดวงตาท่ีไม่สะท้อนอะไรเบิกกว้าง

อย่างสั่นไหว

คนตัวเล็กหยุดชะงัก เหมือนเวลาหยุดเดินไปชั่วขณะ 

แต่ในเสีย้ววนิาทีร่างกายมนัก็หันกลบัไปไวกว่าทีส่มองจะสัง่การได้ทนั

กลุ่มคนชุดใหม่ทยอยอัดเข้าไปในขบวนรถที่คับแคบ...ส่วนเขาหยุดน่ิง 

อยู่กับท่ี

ประตูอัตโนมัติก�าลังปิดลง เชื่องช้า...เขาก็ยังหยุดนิ่งอยู่กับที่

จนรถไฟฟ้าเคลื่อนตัวออกจากสถานีแล้ววิ่งหายไปในม่านสายฝน

แต่เขาก็ยังคงหยุดนิ่งอยู่กับที่...

กลายเป็นจุดเล็กๆ ท่ามกลางความวุ่นวายยามเย็นของเมืองหลวง

เขายกมอืข้ึนดงึหูฟังออกช้าๆ เม้มรมิฝีปาก ไม่แน่ใจว่าเรือ่งท่ีเกิดขึน้เป็น

ความจรงิหรอืเป็นอาการหแูว่วจากความคดิฟุ้งซ่านของตวัเองไปฝ่ายเดียว

ฝนยังคงตกหนัก...และโลกทั้งใบยังคงเงียบงันไม่มีเปลี่ยนแปลง

ฤดูฝนของเขาคือช่วงเวลาที่ว่างเปล่าปราศจากเสียง

มันเป็นเช่นนั้นเสมอมา

ยกเว้นตอนนี้

นี่เป็นครั้งแรกที่เขาได้ยินเสียงท่ามกลางสายฝน...
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CHAPTER 1

"อุ่น...กูอกหัก"

เสยีงโอดครวญเรยีกให้เจ้าของชือ่เงยหน้าขึน้มาจากกองชทีปึกหนา และ

มากกว่านั้นคือคนตัวสูงใหญ่ในชุดช็อปสีซีดก�าลังฟุบหน้าลงบนแขนล�่าๆ  

ท�าท่าทางสะอกึสะอืน้เหมอืนคนบอบช�า้

เห็นแล้วก็ต้องขมวดคิ้วพร้อมถอนหายใจ "ได้ยินมึงพูดแบบน้ีมาต้ังแต ่

ปีหน่ึง"

"ปีสองแล้วกูก็ยังชอบเขา"

"ก็เขาปฏิเสธอะ"

"กูถึงเสียใจอยู่นี่ไง"

เพ่ือนเด้งตัวขึ้นพูดแล้วก็ยกนมเย็นขึ้นมาดูดแก้เครียด เป็นหนุ่มวิศวะ 

ตัวโตมาดดุที่ก�าลังท�าหน้าบ้ึง แต่กลับน่ังซดน�้าสีชมพูหวานเจี๊ยบอย่างตั้งใจ 

จนน่าเอน็ดู

เลยไม่รู ้จะสงสารหรือสมน�้าหน้าความดันทุรังที่น่าปวดหัวนี้ดี แต ่

ถึงอย่างนั้นคนฟังก็ยอมวางปากกาในมือลง

"อะ...เล่ามา เรื่องความรักที่ไม่สมหวังครั้งที่ห้าร้อยยี่สิบของมึง"

"หกร้อยสิบสี่เว้ย! มึงอย่าลดจ�านวนครั้งความพยายามของกูดิเตี้ย!"

หนึ่งปีมีสามร้อยหกสิบห้าวัน ไอ้นี่มันอกหักไปแล้วหกร้อยกว่าครั้ง  

ต้องพยายามขนาดไหนนะ
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"ไม่บูลลี่ส่วนสูงเพื่อน"

เขาแกล้งขมวดคิ้วใส่ อย่าไปเรียกแบบนี้กับใครท่ีไหนเด็ดขาด เพราะ 

ถ้าไม่สนิทกันป่านน้ีชื่อมันติดเทรนด์ทวิตเตอร์ แถมโดนชาวเน็ตเอดูเขตยาวๆ  

ไปแล้วเหอะ เขาเม้มปากกลัน้หัวเราะ ก่อนจะถูกยางลบของตวัเองปาใส่

"ไอ้โชน"

"ตั้งใจฟังกูครับคุณน�้าอุ่น"

มันยืดตัวจัดปกเสื้อท�าเก๊ก...ดูดีตายแหละ

"มงึก็รู้ว่าพ่ีบมีเป็นนางฟ้าของนเิทศ มคีนเข้าหาเขาเยอะแยะเตม็ไปหมด  

วันน้ีก็เหมอืนกัน"

มันกอดอกขมวดคิ้ว ท�าหน้าตาฉุนเฉียวโมโหโทโส

"เมือ่ตอนพักเทีย่งกูอตุส่าห์ข้ามฝ่ังไปแอ๊วพ่ีเขามา แต่ดันมผู้ีชายซือ้นมเย็น 

ของโปรดไปให้พ่ีเขาเตม็เลยเว้ย"

"อาฮะ...แล้ว?"

"พวกแม่งซือ้มาคนละแก้ว กูเลยเกทบัซือ้แม่งคนเดยีวห้าแก้วให้พ่ีเขาเลย"

โอ้โห...น่าประทับใจฉิบหาย

ท�าหน้าไม่ถูกกับความคิดของมันเลยจริงๆ

"แล้วยังไงอะ...พี่เขารับแค่แก้วเดียวเหรอมึงถึงเศร้า"

"ไม่อะ...เขวี้ยงทิ้งตั้งแต่แก้วแรก หัวใจของไอ้โชนอยู่ในนั้นเลยนะมึง!"

มันโวยวายแล้วก็ฟุบหน้าลงพร�่าเพ้อกับโต๊ะอยู่คนเดียว

ภูมิใจชะมัดที่มีเพื่อนฉลาดขนาดนี้

"ดีนะเขาไม่ปาไปหอกลางแล้วให้คนเพี้ยนๆ แบบมึงไปคาบมา"

เปล่า...ไม่ใช่เขาหรอก แต่เป็นผู้ชายอีกคนท่ีน่ังอยู่ด้วยกันและก�าลัง 

ถลงึตามองอกีฝ่ายทีโ่ตแต่ตวัอยู่ต่างหาก เจ้าของเสยีงเท้าคางพร้อมเลกิคิว้ด้วย

สหีน้าเวทนาข้ันสดุ

"ขี้เหร่แล้วยังนิสัยไม่ดีนะมึงอะดรีม"

"เออ...มึงมันคนอกหักที่หล่อที่สุดในโลกแล้ว"

พอถูกจีจ้ดุคนตวัสงูก็ลกุขึน้มาปาทชิชป้ัูนก้อนใส่เพ่ือนทนัท ีแล้วโต๊ะม้าหนิ
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ประจ�าของกลุม่ก็กลายเป็นสนามรบย่อมๆ แบบทีไ่ม่มใีครยอมใคร

ดเูผนิๆ เหมอืนคนไม่รกักนั แต่จรงิๆ แล้วพวกเขาเรยีนด้วยกันมาตัง้แต่

อนุบาล อยู่ห้องเดยีวกันและท�ากิจกรรมหลายๆ อย่างร่วมกันมากมาย ถึงตอนน้ี 

โชนจะสอบตดิคนละคณะ แต่ตกึเรยีนพวกเขาก็ยังอยู่ข้างกัน และมนัก็มาร่วมจอย 

มือ้เท่ียงแทบจะทุกวนัเสมอ

"กูไม่แปลกใจเลยที่พี่บีมเขาไม่รับรักมึงซะที"

"โหย...ขาสั้นแล้วยังหยาบคายอีกนะ"

จากเศษกระดาษธรรมดาตอนนีเ้ริม่เปลีย่นเป็นก้อนน�า้แขง็ และลามไปถึง 

พวกปากกาเครือ่งเขยีนต่างๆ ทีห่ยิบจบัได้

"ไอ้อุ่นเปิดกระเป๋าดินสอเร็ว"

ดรีมเร่งเร้าเพราะอาวุธเร่ิมขาดมือ เห็นแบบน้ันแล้วเขาก็เลยหัวเราะ 

แต่ก็ยอมรูดซิปถุงคุณแบมบ้ีออกให้ และสิ่งแรกที่ได้เห็นก็ท�าให้ต้องชะงักไป 

เล็กน้อย

แฟลชไดรฟ์ลายสไปเดอร์แมนคือสิ่งแปลกปลอมที่ไม่คุ้นตาเท่าไหร่

มันช่วยรื้อค้นความทรงจ�าที่ถูกลืมไปชั่วขณะให้กลับมา

ในวันฝนตกทีเ่ขาชนกบัใครสกัคนและได้ยินเสยีงตอบกลบัมาเป็นครัง้แรก

จ�าไม่ค่อยได้ว่าเสียงของอีกฝ่ายเป็นแบบไหน แต่คุณตัวโตคนนั้นจากไป  

เหลอืทิง้ไว้แต่แฟลชไดรฟ์อนัน้ีแบบไม่ได้ตัง้ใจ

อือ...ซินเดอเรลล่าเกินไป

ขมวดค้ิวนิดๆ ก่อนท่ีก้อนน�า้แขง็จะหล่นแหมะลงมาบนหัวตามแรงขว้าง

"เล่นอะไรอะ"

"มึงนั่นแหละเหม่ออะไร กูถามไม่ยอมตอบ"

โชนหรี่ตาท�าท่าเหมือนก�าลังสอบสวนเขา และน�้าอุ่นเชื่อว่าคงไม่พ้น 

เรื่องไร้สาระอีกตามเคย

"ให้โอกาสพูดอีกครั้งเดียว โอเค้?"

"ตอนเย็นเลกิคลาสแล้วไปซือ้โตเกียวหน้าเซเว่นฝ่ังโน้นกัน กูจะซือ้ไปฝาก 

พ่ีบีมด้วย"
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สุดท้ายก็ไม่พ้นเร่ืองเดิมๆ เป็นคนอื่นคงถอดใจไปแล้ว แต่เพ่ือนตัวโย่ง 

ของพวกเขานอกจากไม่ท้อแล้ว ตลอดระยะเวลาสองปีมนัยังขยันเสนอหน้าไป

หยอดมกุจบีคนท่ีชอบให้เขาหักอกอยู่ทกุวัน

และอนัท่ีจรงิ...โชนมนัไม่ใช่คนขีเ้หร่ ตรงกันข้ามคอืมนัทัง้หล่อเข้ม หน้าคม  

ผวิคล�า้นิดๆ แบบชายไทย ดดูจีนเกือบได้รบัเลอืกเป็นเดอืนของคณะ

ติดก็แค่...ออกจะเพี้ยนๆ งงๆ เกินมาตรฐานไปนิด

ไม่มคี�าตอบนอกจากอาการไหวไหล่แล้วคว�า่ปาก ก็เลยถูกปาด้วยน�า้แขง็ 

อกีรอบ และคราวนีค้นตวัเลก็ก็ไม่คดิอยู่เฉย ปาปากกาไฮไลต์สีส้มแปร๊ดกลบัไป

บ้าง

น�้าอุ่นเก็บแฟลชไดรฟ์อันน้ันเอาไว้ด้านในถุงดินสอท่ีลึกข้ึนเพ่ือไม่ให ้

เผลอหยิบออกไปเขว้ียงใส่ไอ้เพ่ือนกวนประสาทตรงหน้า แล้วก็ไม่ได้นึกถึงหรอื

สนใจมนัอกี

แค่เก็บไว้...เพราะไม่รู้จะเอามันไปคืนที่ไหน

การตามหาคนที่ไม่มีข้อมูลอะไรเลยไม่ใช่เร่ืองง่าย โลกใบน้ีกว้างใหญ ่

เกินกว่าจะท�าแบบน้ัน

เขารู้ดี...ค�าว่าหนึ่งเดียวมันยากเกินไป

เหมือนกับใครสักคนที่เคยได้ยินว่าอาจจะมีตัวตน

แต่สุดท้ายแล้วก็อาจจะกลายเป็นเพียงความว่างเปล่าได้เช่นกัน

เย็นวันนั้นพวกเขายืนออกันอยู่ด้านหน้ารถเข็นขายโตเกียว

ดคูณุลงุละเลงแป้งลงบนเตาช้าๆ พลางคดิค�านวณในใจว่าในราคาย่ีสิบบาท

จะซือ้เจ้าขนมแสนอร่อยนีไ้ด้ก่ีอนั

"เอาไส้กรอกสอง ไส้ไข่ไม่ใส่หมูสับสอง ใส่ถุงรวมกันครับ"

"ผมเอาไส้หวานแผ่นใหญ่สองอันครับ"

"ของผมเอาทุกไส้อย่างละยี่สิบบาทครับผม"

น�า้อุน่กับดรมีหนัขวับเมือ่ได้ยินค�าพูดของเพ่ือนตวัเอง ไม่แน่ใจว่าคณุโชน

รปูหล่อเรยีนหนักจนเสยีสตไิปแล้วหรอืเปล่า
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คนเราถ้าหิวข้าวก็ควรจะไปกินข้าวไหมอะ

เขาขมวดคิ้ว แล้วพอได้สบตากันมันก็ฉีกย้ิมอวดฟันขาวเกือบครบ

สามสิบสองซี่อันเป็นเอกลักษณ์กลับมา

"พี่บีมมีกิจกรรมให้ดูแลเยอะช่วงนี้ กูกลัวเขาไม่อิ่ม"

อิม่ด.ิ..ท�าไมมนัคดิว่าขนมถุงละห้าอนัขึน้แถมยังมต้ัีงหกถุงพ่ีเขาจะไม่อิม่

แอบเห็นดรีมกลอกตา คนฟังแกล้งพยักหน้าเออออขณะกลั้นข�า ค�าว่า

เอาแต่พอดมีนัคงไม่เข้าใจ เตือนไปก็คงจะไม่สนใจอกีตามเคย

"ความรักของไอ้โชนยิ่งใหญ่ยิ่งกว่าโตเกียวทุกถุงรวมกันเว้ย"

เออ...เอาเข้าไป

น�้าอุ่นถอนหายใจ ก่อนจะเข้าเขตตึกเรียนพวกเขาแวะซื้อน�้าขวดเล็กๆ 

ติดมอืไปดืม่ด้วยระหว่างทาง แต่...คดิว่าคงใช้ค�านัน้ไม่ได้กบัอกีคน เพราะมนั

ทุม่เทแบกน�า้อดัลมขนาดขวดลติรถึงสามขวดไปฝากคนท่ีชอบด้วย

โชคดีที่ตึกคณะนิเทศศาสตร์ไม่ได้อยู่ไกลจากประตูทางเข้านัก เลยตึก 

ของนิติศาสตร์ไปก็ถึงแล้ว เย็นแบบนี้รถของอาจารย์ท่ีเคยจอดไว้ก็มีไม่มาก  

ลานโล่งว่างด้านหน้าท�าให้มองเห็นพวกนสิติท่ีท�ากิจกรรมอยู่อย่างชดัเจน

ถัดจากตรงน้ีไป บรเิวณโถงกว้างทีค่นในคณะเรยีกว่าใต้ถุนน้ัน ใครคนหนึง่ 

ที่โดดเด่นสะดุดตาก�าลังนั่งแกว่งขาอยู่บนโต๊ะ มีแล็ปท็อปวางอยู่บนตักและ 

ก�าลงัพูดคยุกบัเพ่ือนๆ ด้วยใบหน้าย้ิมแย้ม

เหมือนว่าคนคนนั้นจะยังไม่รู้ตัว แต่ก็ไม่นานหรอก...

"เฮ้ยบีม! เด็กมึงมาโน่นแล้ว!"

เจ้าของชือ่ชะงัก เลกิคิว้ใส่เพ่ือนนดิๆ และ...พอหันมาเห็นกัน ความสดใส 

รอบตวัก็เปลีย่นไปเป็นความอมึครมึทันที

"มึงมาท�าไมเนี่ย"

"ผมซื้อโตเกียวมาฝากครับ"

อา...เป็นค�าทักทายที่น่าเจ็บปวดพิลึก เป็นคนอื่นคงร้องไห้ว่ิงหนี แต่

นอกจากจะไม่เป็นแบบนัน้แล้ว...เพ่ือนของเขายังย้ิมกว้าง ดตูืน่เต้นดใีจทีไ่ด้เจอ 

พ่ีเขาทุกครัง้
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"กูไม่กิน เอากลับไปเลย"

ไร้เย่ือใย แต่ไอ้โชนมนัหน้ามนึพอจะเฉยเมยและวางของในมอืลงบนโต๊ะ

"ถ้าพี่ๆ เหนื่อยกินให้เต็มที่เลยนะครับ วันนี้ผมเลี้ยงเอง"

"ไอ้เด็กนี่!"

พ่ีบมีตาเขียว ก่อนจะหันไปโวยวายกับคนในกลุม่ท่ีร้องเฮแล้วล้วงมอืลงถุง

หยิบขนมกินกันแบบไม่สนใจ

"อร่อยดีนะมึง"

"ไม่เอา กูไม่กิน"

"โวะ...อีนี่เล่นตัวเก่ง"

เพ่ือนผู้หญิงท่ีย่ืนของในมือมาให้ย่นจมูกใส่ แต่ก็ไม่ได้เซ้าซี้อะไรให้

ร�าคาญใจจนเจ้าตัวต้องอารมณ์เสียไปมากกว่านี้

"น้องโชนน่ารักจะตาย มึงเนี่ยใจร้ายชอบไล่น้อง"

"รักมากมึงก็ขอมันคบเลย"

"เอ้า...น้องเขาชอบมึงค่ะ"

"กูเป็นผู้ชายเว้ย"

อาฮะ...นางฟ้าของคณะนิเทศฯ ท่ีเพ่ือนของพวกเขาปล้ืมนักปล้ืมหนา 

เป็นผู้ชาย รุ่นพ่ีปีสามที่ตัวค่อนข้างเล็ก ผิวขาว และมีรอยย้ิมท่ีสดใสกว่า

พระอาทติย์ โชนเคยบอกว่ารอบๆ ตัวของพ่ีเขาเหมอืนมแีสงสว่างระยิบระยับ 

รายล้อมเต็มไปหมด

พวกเขาเจอพ่ีบมีในวันแข่งกฬีามหาวิทยาลยั ในฐานะพิธีกรท่ีตลกและ

เรียกเสียงฮาได้มากที่สุดเท่าท่ีน�้าอุ่นจ�าได้ เป็นคนท่ี...อาจจะใช้ค�าว่าน่ารัก 

อธิบายภาพรวมได้ท้ังหมด แม้นิสยัจะดหู้าวผดิกับรปูลกัษณ์ไปหน่อยก็เถอะ

ปกติพี่เขาใจดีนะ...จากที่เคยเดินสวนและทักทายกันสองสามครั้ง

ข้อดีทั้งหมดเกิดขึ้นจริง เว้นแค่ตอนท่ีมีเพ่ือนของพวกเขาป้วนเป้ียน 

อยู่ใกล้ๆ

"ไส้หวานเจ้านี้อร่อยนะพี่"

"ไม่เอา"
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"ไส้กรอกไหม"

"ไม่ชอบ"

"ไข่ก็ได้นะ นี่เพิ่มหมูสับพิเศษให้"

"ไม่กิน"

"งั้นเผือกกับใบเตยเนอะ"

"โอ๊ย...มึงกลับคณะไปซะที!"

วอแวเก่ง กวนประสาทเก่ง แบบนีเ้ขาจะชอบมนัได้ยังไง น�า้อุน่นึกภาพ 

ไม่ออกเลย

"ว้า...ไม่ถูกใจสักอย่าง"

"ท้อแท้แล้วก็ไสหัวไป เกะกะ...กูจะได้ท�างานท�าการ"

"เปล่านี่ ผมไม่ได้ท้อ"

คนตัวสูงยิ้มกว้างท�าหน้าทะเล้นจนน่าถีบ

"ผมแค่จะบอกว่าขอเบอร์พ่ีง่ายกว่า จะได้โทรถามไปเลยว่าวันน้ีอยากกิน

อะไร"

แล้วเสยีงโห่ฮิว้ก็ดงัขึน้ ตามด้วยคนถูกล้อทีป่ายางลบใส่ไอ้เด็กน่าร�าคาญ 

ตรงหน้าชนิดที่ไม่ออมแรง พ่ีบีมหันกลับมามองหน้าพวกเขา สื่อชัดให้ช่วย 

ลากตวัมนัออกไปพ้นๆ สายตาสกัที

ก็ใช่ว่าจะไม่เข้าใจ...แต่ทางนี้ก็ไม่รู้จะท�ายังไงเหมือนกัน

ได้แต่ยิ้มแหยๆ ในจังหวะที่อีกฝ่ายมองข้ามไหล่กันไปพอดี

"ไอ้วัส ไอ้เค...มาเอาเพื่อนปัญญาอ่อนของพวกมึงไปไกลๆ กูเดี๋ยวนี้"

พ่ีบีมตะโกนบอกใครสักคนท่ีพวกเขาไม่รู้จัก คงเป็นรุ่นน้องหรืออะไร 

ท�านองนัน้ ตดิแค่ไอ้โชนยังมเีพ่ือนคนอืน่ท่ีไม่ได้บอกพวกเขาด้วยเหรอ

คนตัวเล็กหันกลับไปช้าๆ

วินาทีแรกที่ได้สบสายตากลับเหมือนว่าเวลารอบตัวหยุดลงอีกครั้ง

ใครสักคน...ที่ตัวสูงโดดเด่นกว่าคนอื่นๆ ก�าลังก้าวเข้ามาหยุดยืน 

ตรงหน้ากัน

ความหล่อเหลาคงเป็นสิง่แรกท่ีใครๆ มองเหน็ บ่ากว้าง จมกูโด่งเป็นสนั 
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และดวงตาคมสเีข้มคูน่ัน้ก�าลงัมองกลบัมา

ช่างเป็นคนที่ดูดีจนไม่อยากละสายตา

แต่ว่า...กับน�้าอุ่นนั้นมันอาจมีมากกว่านั้น

สายลมพัดผ่านไปวูบหนึง่ หอบเอากลิน่ดินและน�า้ของฤดฝูนให้ลอยผ่านไป 

ก่อนจะแปรเปลีย่นเป็นความคุน้เคยเพียงชัว่ขณะ ท่ามกลางบรรยากาศยามเย็น 

ทีท้่องฟ้าเริม่เปลีย่นส ีและดวงอาทิตย์ลดแสงใกล้จะลาลบั

แวบหนึ่งที่ความทรงจ�าก�าลังไหลย้อนกลับไป

ในวันฝนตกที่เขาได้ยินเสียงใครสักคนเป็นครั้งแรกในชีวิต

เขาหยุดสายตาของตวัเองเอาไว้ตรงนัน้ หลงลมืเรือ่งต่างๆ ออกไปจากสมอง

ชัว่ครู ่กับคนทีเ่คยเจอและไม่คดิว่าจะได้เจออกีเป็นครัง้ทีส่อง

คนตัวโตท่ีเดินชนกันบนรถไฟฟ้า...เจ้าของแฟลชไดรฟ์สไปเดอร์แมน 

ในถุงดนิสอของเขา

น�้าอุ่นไม่เคยได้ยินเสียงอะไรทุกครั้งที่ฝนตก

แต่วันนี้คนตรงหน้ากลับท�าให้เขาหูอื้อจนไม่ได้ยินอะไรรอบตัวแม้เป็น 

วันท่ีอากาศปกติ

ทุกอย่างก�าลังเงียบงันว่างเปล่า

จนได้ยินเสียงหัวใจของตัวเองเต้นตึกแผ่วเบาดังแว่วขึ้นมา...
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CHAPTER 2

'น้องอุ่นอยากฟังนิทานไหมคะ'

ครั้งหนึ่งเมื่อตอนเป็นเด็ก คุณหมอเจ้าของเคสเคยถามเขาไว้

สมยัประถมน�า้อุน่เข้าออกโรงพยาบาลบ่อยกว่าเพ่ือนคนอืน่ๆ บางเดอืน 

ก็บ่อยขนาดว่าหลงัเลกิเรยีนเขาต้องแวะท่ีแห่งน้ีก่อนจะได้กลบับ้านแทบทุกวัน

พ่อแม่เป็นห่วงเขา ทุกคนในบ้านกังวลเรื่องของเขา

หขูองน�า้อุน่มปัีญหา และทางการแพทย์ไม่สามารถหาเหตผุลหรอืข้อสรปุได้

'นิทานอะไรเหรอครับ'

เขาอยู่ในห้องตรวจของเดก็ มขีองเล่นและบลอ็กตวัต่อระหว่างรอพ่อกับแม่ 

ไปจดัการเรือ่งค่าใช้จ่ายประจ�าวัน

'พี่หมอเคยอ่านเจอค่ะ เรื่องของคนที่เหมือนกับน้องอุ่น'

'เหมือนกับอุ่น?'

'อื้อๆ คนที่เข้มแข็ง แม้จะไม่ได้ยินอะไรเลยในวันฝนตก'

ตอนน้ันเขายังเดก็ และไม่ได้สนใจความหมายมากไปกว่าอยากฟังเรือ่งเล่า

สนกุๆ จากคนตรงหน้า

'ทุกอย่างในโลกของคนคนน้ันจะกลายเป็นความเงียบทุกครัง้ท่ีฝนตกลงมา 

แต่เขาไม่เคยคดิว่าตัวเองบกพร่องหรอืว่าเกลยีดฤดฝูนเลย เขาสามารถใช้ชวิีตได้ 

ตามปกตเิหมอืนกับคนอืน่ๆ ทกุคนรกัเขาและเขาก็รกัทกุคน จนกระท่ังวันหน่ึง...'

ดวงตาใสแจ๋วเบิกโต ดูตื่นเต้นอย่างไร้เดียงสาจนน่าเอ็นดู



17MaruruuGirl

'ในวันหนึ่งที่ฝนตก เขาก็ได้ยินเสียงใครสักคนเป็นครั้งแรก ใครคนน้ัน 

ทีเ่ป็นคูแ่ห่งโชคชะตาของเขา และเขาก็รูแ้ล้วว่าตวัเองเกิดมาเพ่ือรอคนคนนี'้

'โห...ดีจังเลย เขาต้องมีความสุขมากๆ แน่ใช่ไหมครับพี่หมอ'

'แน่นอนจ้ะ น้องอุ่นเองก็เหมือนกันนะ ต้องเป็นเด็กดีแล้วก็ตามหา 

คนท่ีจะเป็นความสขุของตวัเองให้เจอ ห้ามท้อเดด็ขาด พ่ีหมอเอาใจช่วยเสมอเลย'

'ครับ อุ่นจะเป็นเด็กดี แล้วก็จะตามหาความสุขของตัวเองให้เจอ'

น�้าเสียงสดใสและใบหน้าที่เต็มไปด้วยรอยย้ิมของตัวเองยังคงชัดเจน 

ในความทรงจ�า

แต่นทิาน...ก็คงเป็นได้แค่นทิาน เหมอืนกับทีอ่าการของเขาจะเป็นอะไร 

ไปไม่ได้มากกว่าการบกพร่องทางการได้ยิน พอข้ึนมัธยมพ่อแม่ก็เลิกพาเขา 

ไปหาหมอ และเปลีย่นกลบัมาสอนเรือ่งการใช้ชวิีตและการระมดัระวังตัวในฤดูฝน

แทน ชวิีตของน�า้อุน่ไม่ได้เจบ็ปวดหรอืดราม่า ไม่มปัีญหาหรอืถูกกลัน่แกล้ง เขา 

เตบิโตข้ึนมาเป็นผูช้ายธรรมดาๆ คนหน่ึง

ครอบครัวรักเขา เพื่อนรักเขา และเขาเองก็รักทุกคน

ชีวิตของเขาปกติราบเรียบเหมือนคลื่นกราฟที่ว่ิงเป็นแนวตรงมาตลอด 

สบิเก้าปี

อันที่จริง...เขาลืมนิทานของพี่หมอไปจนหมดแล้วด้วยซ�้า

ถ้าไม่มีเหตุการณ์ในวันฝนตกวันนั้น

ถ้า...ไม่ได้ยินเสียงตอบรับกลับมาในตอนนั้น...

"แมลงวันบินเข้าปากแล้วเว้ยอุ่น"

ค�าบอกน้ันมาพร้อมกับลิควิดแท่งจ๋ิวที่ลอยโหม่งโดนหน้าผาก ก่อนจะ 

หล่นแหมะลงบนเท็กซ์บุก๊เล่มหนาทีเ่ปิดกางไว้

เพ่ือนผูห้ญิงสกัคนแกล้งเขา แล้วทีเ่หลอืในกลุม่ก็พากนัหวัเราะเสยีงดงั 

"เหม่อเก่ง"

ดรมีย่นจมกูใส่พลางยกแก้วน�า้หวานท่ีละลายแล้วข้ึนดดูช้าๆ ส่วนคนฟัง

ก็ได้แต่ยักไหล่กับความคดิเรือ่ยเป่ือยของตวัเอง

ย่ิงตกเย็นความเหนือ่ยล้าพ่วงความขีเ้กียจก็ย่ิงเพ่ิมข้ึน พวกเขาเลิกเรยีน
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ต้ังแต่บ่ายสามโมงครึง่ แต่ก็ยังมชีิน้งานท้ังแบบกลุม่และแบบเดีย่วให้ต้องเร่งป่ัน

เดดไลน์คือภายในหกโมงเย็น แต่การวิพากษ์สังคมและวัฒนธรรมโลก 

ด้วยภาษาองักฤษล้วนๆ มนัก็ไม่ได้ง่ายขนาดนัน้หรอก

"มึง...ไม่ไหวแล้ว การขับเคลื่อนเอเชียไปสู่ยุคสมัยใหม่มันไม่ง่าย อีผี!"

เพ่ือนคนหนึง่ทิม่หน้าลงบนกระดาษ และคนอืน่ๆ ก็ล้มกลิง้ระเนระนาดกัน 

อยู่รอบๆ โต๊ะม้าหิน น�า้อุน่ย้ิมข�า แล้วก็ก้มลงเขียนงานของตวัเองต่อ

ไม่ใช่ว่าขยันหรือติดธุระ แต่เขามีเหตุจ�าเป็นกว่านั้น

ท้องฟ้าเริ่มมืดแล้ว...

เดี๋ยวฝนคงตกลงมาอีกเหมือนเคย

คนตวัเล็กแหงนหน้ามองฟ้า ดวงอาทติย์ขมกุขมวัไม่สดใส พอเห็นแบบน้ัน 

ก็เลยเร่งมอืขึน้อกีนิด

"ถ้าเสร็จแล้วก็วางไว้ เดี๋ยวกูเอาไปส่งให้"

ดรีมพูดข้ึนท้ังที่ยังก้มหน้างุดๆ อยู่กับหนังสือ แต่ต่อให้ไม่ต้องมองตา 

เห็นหน้าอีกฝ่ายก็รู้อยู่ดีว่าเขาก�าลังคิดอะไร

อือ...เพื่อนรู้เรื่องความผิดปกติของเขามานานมากแล้ว รวมทั้ง...

"เตี้ยเสร็จหรือยัง"

อา...คุณโชนคนหล่อก็เหมือนกัน

มนัย้ิมแฉ่งพร้อมป่ันจกัรยานแม่บ้านคันเก่งทีไ่ม่เหมาะกับหน้าเข้ามาหา

พร้อมกดกริ่งเรียก ก่อกวนเหมือนคนไม่รู้จักโต

"มึงกลับกับโชนใช่ไหมวันนี้"

"มนัจะไปแอ๊วพ่ีบีมให้เขาด่า เลยขอตดิรถมนัไปคนืหนงัสอืทีห่อกลางฝ่ังโน้น"

น�า้อุน่ยักคิว้กวนประสาทคนตวัสงูกลบัไปบ้าง แล้วก็โดนเขกหวักลบัมา

โทษฐานซนไม่เข้าเรื่อง เลยปาเศษกระดาษกลับไปใส่พวกชอบใช้ก�าลังบ้าง  

ก่อนจะหนักลบัมาตรวจทานงานของตัวเองเป็นครัง้สดุท้าย

"ฝากนะดรีม"

ได้แค่ค�าตอบรับ ยังไม่ทันได้สอดไว้ในแฟ้ม ใครสักคนในกลุ่มก็ย่ืนมือ 

มาดงึมนัไปอ่าน
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"ไม่ลอกๆ แค่ขอก๊อปปี้ไอเดีย"

ไม่แปลกหรอก ส่วนมากพวกเขาก็ท�ากันแบบนี้ทุกครั้ง

"เนี่ย...ลายมือน่ารักเหมือนหน้ามึงเลยอีอุ่น"

ฟังแล้วต้องขมวดคิ้ว ไม่รู้ว่าชมหรือด่า

"เออ...มึงน่ารัก แต่กูชอบโชนมากกว่า ไม่ต้องห่วง"

"จริง โชนหล่อกว่ามึงเยอะ เสียดายมีคนที่ชอบแล้ว ไม่งั้นนะ..."

แล้วพวกสาวๆ ก็หันไปกรี๊ดกร๊าดเพ่ือนของเขาท่ียืนฉีกย้ิมยืดอกภูมิใจ 

อยู่ข้างจักรยาน

น�า้อุน่ถอนหายใจ ส่วนดรมีน่ะกลอกตาแถมเบ้ปากจนน่าสงสาร พวกเขา

เลอืกท่ีจะไม่พูดอะไร แล้วคนตัวเลก็ก็ก้มลงเก็บของเงียบๆ

"ถ้าเลิกชอบพี่บีมเมื่อไหร่บอกนะ เรารอโชนเสมอ"

"อือ...ไม่เลิกหรอก แต่ขอบใจนะ เจอกันพรุ่งนี้"

คนตวัสงูส่งย้ิมพร้อมยกมอืขึน้โบกลา เมือ่เห็นว่าน�า้อุน่ข้ึนนัง่เรยีบร้อยแล้ว 

ก็ออกแรงป่ันพาหนะคู่ใจให้ว่ิงไปตามถนนทันที

พวกเขาเคยถามมันนะว่าถ้าไม่ชอบรถติด ท�าไมไม่ซื้อมอเตอร์ไซค์เท่ๆ  

สกัคนั แต่โชนมนัก็เป็นแบบนี.้..มนับอกว่าตวัเองอยู่หอในเดนิทางไปไหนก็สะดวก 

อกีอย่าง...บ้านมนัเป็นไร่ชา มนัรกัธรรมชาต ิรกัโลก ไม่อยากสร้างควันด�า

'กูอยากเรียนวิศวะแล้วสร้างรถที่ไม่มีควันออกมาให้ทุกคนได้ขับเว้ย'

ความฝันของมนัเมือ่นานมาแล้ว แต่ต่อให้ตอนนีม้รีถพลงังานแสงอาทิตย์

แล้วมนัก็ยังอยากเรยีนคณะนีอ้ยู่ดี

เน่ียยย...ด้านดีๆ เป็นผู้เป็นคนของแม่งก็มีเยอะแยะดันไม่โชว์ ไปโชว์ 

ด้านผบ้ีาให้พ่ีบมีเขาไล่ด่า เชือ่มนัเลย

คดิแล้วก็เผลอขมวดคิว้ไม่เข้าใจ จนกระทัง่อกีฝ่ายพาเขามาถึงทีห่มายพอดี

"แน่ใจนะว่าไม่ให้กูไปส่งที่รถไฟฟ้า"

"ไม่อะ...มึงแอ๊วพี่เขาไปเหอะ กูดูแลตัวเองได้"

เขาตอบกลับ อีกฝ่ายเท้าคางกับที่จับ แกล้งหรี่ตายกย้ิมมุมปาก 

กวนประสาทใส่กัน
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"อะไร"

"มึงน่ารักอะเตี้ย เป็นคนดีขนาดนี้มีคนมาจีบบ้างไหมวะ"

"ไร้สาระเหอะ ใครจะมาจีบกู ไปๆ เลิกเพ้อเจ้อแล้วไปหาคนที่มึงชอบ"

"อะๆ...ไปก็ได้ แฮปปี้กับชีวิตโสดนะเตี้ย"

แล้วมันก็เอามือมายีหัวกันอย่างมันเข้ียวจนผมเขายุ่งไปหมด น�้าอุ่น 

หยิกหลังมือข้างนั้นและตั้งใจจะเตะเบาๆ ไปที่หน้าแข้งของคนตรงหน้าอีกที

แต่น่าเสียดายที่ดันพลาด

คนที่ปั่นจักรยานออกไปไกลหันมาโบกมือส่งจูบให้กัน

เออ...มันแค่หลบไว เขาไม่ได้ขาสั้นหรอกน่า

แกล้งคว�า่ปากใส่ แต่ก็ยังยอมโบกมอืลาเพ่ือนไป พอยืนรอจนร่างสูงๆ น้ัน

ลบัตาไปแล้ว คนตวัเลก็ก็หันหลงัวิง่ข้ึนบันไดด้านหลงัเพ่ือไปท�าธุระของตวัเองบ้าง

หนังสือท่ีต้องคืนถูกวางไว้บนเคาน์เตอร์ด้านใน และยังมีอีกหลายเล่ม 

ที่ต้องยืมเพิ่ม

จริงๆ ก็ยังมีหนังสืออีกหลายเล่มที่เขาอยากยืมกลับไปนอนอ่านเล่น

เหมือนกัน

แต่เอาไว้ก่อน...แค่รายงานก่อนสอบกลางภาค ชวิีตก็ใกล้เคยีงกับค�าว่า

พังพินาศแล้ว

คนตวัเลก็เคาะปลายน้ิวเป็นจงัหวะเบาๆ ขณะรอเจ้าหน้าทีส่แกนบตัรนิสติ 

ของตัวเองเพ่ือท�าเรื่องให้หลังจากที่เขาได้ทุกอย่างครบตามต้องการ และ 

ด้วยความท่ีกระจกด้านหน้าของหอกลางค่อนข้างมืด จึงท�าให้คนข้างใน 

ไม่สามารถมองเห็นสสีนัท่ีชดัเจนของภายนอกได้

เขามองไม่ออกในเวลานี.้..แต่เมือ่ก้าวพ้นประตอูอกมา สิง่แรกท่ีรบัรูเ้ลย 

ก็คอืกลิน่ของไอดินกับน�า้ท่ีคุน้เคย

ฝนเม็ดใหญ่เริ่มหล่นลงมาจากท้องฟ้า

มนัตกกระทบพ้ืน และเขาก็ได้รบัรูว่้าเสยีงรอบกายพลนัสลายไปอกีครัง้

น�้าอุ่นกะพริบตาสองสามทีเมื่อเห็นว่ามันเริ่มตกหนักขึ้นทีละนิด

เขาไม่เคยได้ยินเสียงเปาะแปะท่ีกระทบพ้ืนหรือหลังคาอย่างท่ีคนอื่นๆ 
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บอก ท�าได้แค่จ้องมองสักพักแล้วก็ก้มลงหยิบโทรศัพท์และสายหูฟังออกมา 

เชือ่มต่อเข้าหากัน ก่อนจะจบัมนัใส่เข้าไปในหู

เขาไม่ได้เปิดเพลง...

แต่มันกลับเป็นการตัดขาดจากโลกภายนอกอย่างแท้จริง

อีกอย่างที่เพิ่งรู้ตัว...ก็คือวันนี้เขาลืมพกร่มอีกตามเคย

เมือ่ใช้สายตามองไปรอบๆ นอกจากความเฉอะแฉะแล้วก็ไม่มอีย่างอืน่ 

ไม่มีแม้กระทั่งหลังคา แต่ถ้าวิ่งฝ่าไปนิดหน่อยก็จะพอมีตึกให้ลัดเลาะออกไป 

ด้านนอกได้

ถ้าเป็นคนอืน่คงเลอืกทีจ่ะหยุดรอจนกว่าฝนจะซา เพราะไม่มมีอเตอร์ไซค์ 

คนัไหนยอมว่ิงไปรถไฟฟ้าตอนฝนตกหนักด้วย ให้เดินไปก็คงไม่ไหวเหมอืนกัน

อือ...หมายถึงคนอื่น

แต่น�้าอุ ่นไม่ชอบอยู่ข้างนอกนานๆ ในวันท่ีฝนตก เขากัดริมฝีปาก 

อย่างลังเล จากภาพตรงหน้านี้ ห่าฝนท่ีเห็นดูใกล้เคียงกับค�าว่าโหมกระหน�่า

เข้าไปทุกที แถมลมก็พัดแรงมากขึ้นแล้วด้วย

คงไม่เป็นไรหรอก...เปียกนดิเดยีวเอง คดิแบบนัน้ก่อนจะสดูหายใจเข้าลกึ

เตรยีมตวัว่ิงฝ่าออกไป

ถึงใครจะว่าอะไรหรือคิดยังไงเขาก็ไม่ได้ยินเสียงเหล่าน้ันอยู่แล้ว เขา 

ก้าวขาเตรยีมจะว่ิง แต่ในจงัหวะน้ันเองแขนของเขาก็ถูกคว้าเอาไว้เพ่ือหยุดย้ัง

และดงึรัง้ให้กลบัเข้ามาด้านใน

คนตัวเล็กเบิกตากว้างด้วยความตกใจ พอต้ังสติได้จึงหันกลับไป...

เจ้าของมือนั้นเป็นใครคนหนึ่งที่คุ้นหน้าคุ้นตาเกินกว่าจะลืมได้ลง

ตัวโตสูงใหญ่ บ่ากว้าง และหล่อเหลา ดูดีเกินจนเผลอหยุดหายใจ

ดวงตาคมคู่นั้นก�าลังมองสบกลับมาในวินาทีท่ีเขาเผลอมองอีกฝ่ายอยู่

โดยไม่ได้ตั้งใจ

"ท�าไมถึงชอบวิ่งตากฝน"

เสียงนั้นทุ้มลึกและท�าให้ใจของเขาเต้นอย่างน่าประหลาด

น�า้อุน่ไม่รูว่้าท�าไมเขาถึงไม่ได้ตอบอะไรกลบัไป ริมฝีปากมนัปิดแน่นสนิท 
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ไม่ยอมท�าตามสมอง ตอนน้ีในหัวของเขาก็โล่งว่าง ไม่มคี�าพูดอะไรอยู่ในน้ันเลย

คนตรงหน้าไม่ได้คาดคัน้ แค่หยุดรอ แล้วสกัพักก็เลือ่นร่มสนี�า้เงนิมาทางเขา 

ทลีะนิด

"ถ้าไม่ได้เอาร่มมาก็กลับด้วยกันไหม"

ค�าถามถูกทิง้ไว้อย่างนัน้ เขาจ�าไม่ได้เลยสกันิดว่าตวัเองตอบอะไรกลบัไป  

และย่ิงไม่เข้าใจว่าก�าลงัรูส้กึตืน่เต้นตกใจอะไรอยู่

ตกใจ...ที่ได้เจอคนตรงหน้าอีกครั้ง

ตืน่เต้น...ทีม่คีนแปลกหน้าซึง่เป็นเพ่ือนของเพ่ือนอกีทมีาชวนกลบับ้าน

หรือว่า...ดีใจ

ดีใจ...ที่ในวันฝนตกของเขาจะไม่เงียบงันอีกต่อไป

ก่อนจะยกมือขึ้นดึงหูฟังออกช้าๆ พร้อมย�้ากับตัวเอง

อือ...เขาได้ยินเสียงจากคนตรงหน้าจริงๆ ด้วยล่ะ...



ติดตามความสนุกเพิ่มเติมได้ที่
https://bit.ly/3ktOj4R

https://bit.ly/3ktOj4R

