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แม้เขาจะลืมเลือนอดีตชาติไปนานแล้ว ลืมเลือนค�าสัญญาว่าจะส่งของขวัญ
ให้เธอในหิมะแรกของปี แต่เธอก็ยังคงมีความสุข

เธอไม่ต้องการอะไรอีกแล้ว ไม่ขออะไรเพ่ิมอีกแล้ว
เธอแค่อยากให้เขามีชีวิตอยู่อย่างดี
มีชีวิตอยู่ก็พอแล้ว
ลมหนาวและเสียงคนล้วนอยู่ไกลออกไป ในดวงตาเธอมีแต่เขา
จี้รั่งรู้สึกว่าหัวใจตนเองเต้นช้าลงครึ่งจังหวะ ขนาดลมหายใจก็ยังช้าลง
ผา่นไปเนิน่นาน เขาก็หวัเราะเบาๆ ถามเธอเสยีงแหบพรา่ “ฉนัเคยเตอืนเธอแลว้ 

ไม่ใช่เหรอ ถ้ายังมองฉันอย่างนี้ต่อไปจะให้เธอได้รู้ผลลัพธ์”



ค�ำน�ำ
หลังจากเปิดตัว 'ชีอิ้ง' กับ 'จี้รั่ง' ไปในเล่มแรก 'Sweet Candy Fairy  

ให้รกัน้ีมีแต่ความหวาน' นยิายขนาดความยาวสามเล่มจบเรือ่งนีเ้ดนิทางมาถงึ

ครึง่ทางแล้วค่ะ การปรากฏตวัของชีอ้ิงเป็นดัง่แสงสว่างท่ีให้ความอบอุ่นกบัชีวิต

ของจีร้ัง่ และนัน่ท�าให้เขาอยากจะมีเธออยูเ่คียงข้าง แต่เพราะช่ือเสยีงท่ีไม่ค่อย

จะดนีกั และไม่อยากให้คณุสมบัตขิองตวัเองเข้าประมวลเกณฑ์ช้ีวดันกัเรยีนเลว 

ครบทุกข้อ (ประมวลเกณฑ์ชี้วัดนักเรียนเลวของจี้รั่งนั้นมีอะไรบ้าง ติดตามได้

ในเล่ม) เขาจึงตั้งใจว่าจะไม่มีความรักก่อนวัยอันควรเด็ดขาด! ดูเหมือนว่า

ตรรกะเช่นนี้จะมีแต่ลูกพี่จี้รั่งนี่แหละค่ะท่ีคิดได้ เพราะใครมีตาล้วนแล้วแต่ 

ต้องมองเห็นความน่ารักของชีอิ้งกันท้ังนั้น คนท่ีตั้งม่ันว่าจะไม่มีความรัก 

ก่อนวัยอันควรจึงร้อนรนขึ้นมา แล้วเขาจะจัดการกับเรื่องนี้อย่างไรกัน...

และนอกจากความกุ๊กกิ๊กชวนใจเต้น กับความน่ารักของตัวละครท่ี 

ชวนให้อมย้ิมแล้ว ความสมัพนัธ์ของชีอ้ิงและจีร้ัง่กเ็ข้มข้นข้ึน การท่ีเธอยอมรบั

ในตัวตนอันไม่สมบูรณ์และยืนหยัดเคียงข้างเขานั้น มองจากมุมใดก็ดูจะเป็น

ความรกัท่ีลกึซ้ึง จนท�าให้จีร้ัง่อยากจะกลายเป็นคนท่ีดข้ึีนเพือ่เธอ อีกท้ังปมปัญหา 

ท่ีเป็นดั่งเข็มแหลมคอยท่ิมแทงจี้รั่งและชีอิ้งยังผุดโผล่ออกมาให้เห็นอย่าง 

เต็มรูปแบบในเล่มนี้

ความรกักท็�าจติใจท้ังคูว้่าวุน่แล้ว ยังต้องมาเผชิญหน้ากบัเรือ่งราวเลวร้าย

จากอดีตท่ีฝังใจอีก เด็กหนุ่มสาวคู่นี้จะผ่านอุปสรรคเหล่านี้ไปได้อย่างไร  

ถ้าพร้อมแล้วไปร่วมเอาใจช่วยพวกเขาด้วยกันเลยค่ะ

ด้วยไมตรีจิต

ส�านักพิมพ์แจ่มใส



แนะน�ำ

ตัวละคร

จี้เหว่ยเยี่ยน   พ่อของจีร้ัง่ เนือ่งจากครอบครวัตระกลูจีล้้วนแล้วแต่รบัราชการอยู่ใน
วงการทหาร-ต�ารวจกันมาหลายช่ัวอายุคน พ่อของจี้รั่งเองก็เคย 
รบัราชการเป็นต�ารวจกองก�าลงัตดิอาวุธ แต่มีเหตท่ีุท�าให้เขาตดัสนิใจ 
เปลี่ยนเส้นทางชีวิตมาร่วมท�าธุรกิจกับพี่ชายคนโตของตน

จี้เชียน    สาวสวยเคร่ืองหน้าคม ลกูสาวคณุลงุใหญ่ของจีร้ัง่ หลงัเรยีนจบเธอก ็
รับช่วงต่อบริหารโรงแรมของตระกูล จี้เชียนมีภาพลักษณ์แบบ 'สวย
เยอืกเยน็' แต่จรงิๆ แล้วเป็นคนใจร้อนและโผงผางกว่าท่ีหลายคนคดิ 
และยังช่ืนชอบอะนเิมะมากถงึข้ันลงทุนในธรุกจิเกมและการ์ตนูอย่าง
บ้าคลั่ง

เฉินเฟิงจื้อ   จิตแพทย์ประจ�าตัวของจี้รั่ง คุณชายใหญ่แห่งตระกูลเฉิน ครอบครัว
ของเขาท�าธุรกิจเครื่องประดับเพชรพลอย แต่เจ้าตัวกลับไม่สนใจ 
เดนิทางสายนี ้เลอืกเป็นจติแพทย์ และเป็นจติแพทย์ท่ีมีช่ือเสยีงมาก 
เฉินเฟิงจื้อเป็นรุ่นพี่ท่ีมหาวิทยาลัยของจี้เชียน เขาชอบจี้เชียนและ
ตามจีบเธออยู่

ฟางซว่ี    ประธานชมรมฟันดาบ เพ่ือนๆ ต่างเรยีกเขาว่า 'ประธานฟาง' เขาท้ัง
หน้าตาดี ร�่ารวย และยังเรียนเก่งเป็นอันดับหนึ่งของชั้นมัธยมปลาย
ปีท่ีสาม ฟางซว่ีได้พบกบัชอีิง้โดยบังเอิญและรูส้กึว่าชีอิง้เป็นเดก็สาว
ที่น่ารักน่าเอ็นดูจึงเข้าหาเธอ
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ผู้อ�านวยการการศึกษาอบรมอย่างเข้มงวดอีกหลายค�าแล้วจึงจากไป

คนท่ีอยู่ในห้องเรยีนต่างมองหน้ากนัไปมา ข่มกลัน้เสยีงหัวเราะเอาไว้ 

ท่ีจรงิขอแค่ผูอ้�านวยการการศกึษารอบคอบกว่านีแ้ละเข้ามาตรวจในห้องเรยีน

สักรอบ เขาจะพบว่าเครื่องฉายยังร้อนอยู่ และหนังสือท่ีวางอยู่บนโต๊ะ 

ของคนที่ดูเหมือนตั้งใจฟังบรรยายอยู่นั้นก็มีสารพัดวิชา

อู๋รุ่ยหย่อนตัวลงนั่งบนพื้นแท่นบรรยาย ตบอกโล่งใจดังได้เกิดใหม่ 

"ใจหายหมดเลยๆ"

นายเบ้ิมชวลีงิโลดเป็นพเิศษ "แม่เจ้า ตืน่เต้นว่ะ!" เขาว่ิงเข้าไปประคอง 

อู๋รุ ่ยอย่างช่ืนชม "เพื่อน! การแสดงของนายไม่เลวนี่ ฉันขอประกาศ 

อย่างเป็นทางการ ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนายเป็นเพื่อนยากของฉันแล้ว!"

จี้รั่งอดยิ้มพลางด่าไม่ได้ "ใครเขาอยากเป็นเพื่อนยากของแกกัน  

อย่าท�าคนอื่นเสียคน!" เขาโบกมือ "โอเค วันนี้พอแค่นี้ กลับไปเถอะ"

แม้ทุกคนจะยังอยากสนุกต่อ แต่ก็พากันแยกย้ายไป

ชีอิง้น่าจะท�าเรือ่งไม่ดเีป็นครัง้แรก เมือ่ครูน่ีต้อนท่ีผูอ้�านวยการการศกึษา

เข้ามา จี้รั่งเห็นว่าปลายหูของเธอเป็นสีแดงจางๆ คงเพราะว่าเธอตื่นเต้น

และเครียดมาก หาท่ีซ่อนให้ลูกอมนมกระต่ายหลายเม็ดท่ีถืออยู่ไม่ได้ 

บทที่
43
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จึงก�าเอาไว้ในฝ่ามือตลอด

พอถูกอุณหภูมิท่ีฝ่ามือท�าให้ละลาย แกะออกมาในอากาศก็มีแต ่

ความหอมหวานละมุน

ลกูอมนมท่ีละลายแล้วไม่สามารถเกบ็ไว้ในกระเป๋าได้อีกต่อไป เพราะ

กระดาษห่อลกูอมเหนยีวเหนอะ แต่เย็นนีเ้ธอกนิไปเยอะแล้ว คดิดกูย่ื็นลกูอม 

ท่ีนิม่จนเละในฝ่ามอืออกไป

จีร้ัง่ก�าลงัเกบ็กระเป๋านกัเรยีนอยู่ มองดแูวบหนึง่กถ็ามข้ึนว่า "ให้ฉันกนิ

เหรอ"

ชีอิ้งพยักหน้า

จี้รั่งจงใจแหย่เธอ "เสียแล้วก็เอามาให้ฉันกินเหรอ"

ชีอิ้งส่ายหน้าด้วยความร้อนใจเล็กน้อย เพื่อพิสูจน์ว่าลูกอมยังไม่เสีย

เธอจึงหยิบขึ้นมาเม็ดหนึ่ง แกะห่อแล้วใส่เข้าปากตนเองกินให้เขาดู

ใบหน้าเลก็พองตุบ๊ป่อง ดแูล้วรูส้กึว่าหอมหวานเสยีย่ิงกว่าลกูอมนมอีก

เขาไม่ชอบกนิของหวานมาต้ังแต่เด็ก แต่ชีอ้ิงท�าให้เขาฝ่าฝืนหลกัการนี้

ไปทีละนิด ลูกพี่รู้สึกว่าตนเองเสียเปรียบอยู่หน่อยๆ

ดังนั้นเขาจึงพูดว่า "งั้นเธอป้อนฉันสิ"

ชีอ้ิงไม่ลงัเลเลยแม้แต่น้อย แล้วก็ไม่ได้รู้สกึอึดอัดขดัเขิน หยิบลกูอมนม

มาแกะห่อออก ยื่นส่งถึงปากเขา

บอกเขาด้วยการกระท�าจากใจจริง ฉันกล้าป้อนแล้วนายกล้ากินไหม

จี้รั่งนิ่งอึ้ง "..."

เกือบลืมไปแล้ว หนังหน้าเขายังบางกว่าเธออยู่ดี!

แต่ลกูอมย่ืนมาถงึปากแล้วจะไม่กนิก็ไม่ได้ จ้ีร่ังก้มหน้าเลก็น้อย แทบจะ

ลนลานกดัลกูอมท่ีอยู่ในมือนัน้มา มอียู่ช่ัวขณะหนึง่ท่ีรมิฝีปากแตะโดนปลายนิว้

ของเธอ

นิ่มจังเลย

ชีอ้ิงยังจะป้อนต่อไป จี้รั่งจึงแย่งลูกอมท่ีเหลือมาท้ังหมด "พอแล้วๆ 
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ฉันกินเอง!"

บรรดาเพือ่นนกัเรยีนท่ีอยู่ด้านข้างตกตะลงึไปเพราะสหีน้าท่าทางของลกูพี่

นีม่นัเดก็น้อยใสบรสิทุธิท่ี์ไหนเนีย่ ลกูพียั่งจ�าได้อยู่หรอืเปล่าว่าตวัเอง

เป็นขาใหญ่ของโรงเรยีนท่ีท�าเรือ่งช่ัวช้าสารพดั! ภาพลกัษณ์นายคนนีล่้มสลาย 

ไปถึงร่องลึกก้นสมุทรมาเรียนา* แล้วไหม!

สีท้องฟ้ามืดมากแล้ว

ตอนที่ออกจากห้องเรียนก็พบว่าหิมะตก

นี่คือหิมะแรกของปีนี้

แม้จะเป็นหิมะตกปรอยๆ แต่ก็มากพอท่ีจะท�าให้เหล่าเด็กนักเรียน 

ทางภาคใต้ท่ีน้อยครัง้จะเห็นหิมะประหลาดใจได้แล้ว ในแสงไฟท่ีสาดออกมา

จากไฟข้างทาง เกล็ดหิมะร่วงหล่นโปรยปราย คนรอบข้างหวีดร้อง 

พลางพุ่งตัวเข้าไปยื่นมือและลิ้นรับหิมะ

จีร้ัง่ถอืกระเป๋านกัเรยีนยนือยู่บนขัน้บันได ย้ิมเยาะพลางเอ่ย "อย่างกบั

คนโง่" แล้วหันมาถามชีอิ้ง "ไปเล่นกับพวกเขาไหม"

สบตาเข้ากับดวงตาฉ�่าวาวคู่หนึ่งท่ามกลางค�่าคืนมืดสลัว

สายตานั้นอ่อนโยนอย่างยิ่ง

เป็นหิมะแรกนี่นา

วนัท่ีเธอพบกบัท่านแม่ทัพกเ็ป็นวนัท่ีหิมะตกเป็นครัง้แรกของปีเช่นกนั

เปลวไฟค่อยๆ เผาผลาญมาถงึตรงหน้า ส่องต้องหิมะท่ีเยน็อ้างว้างท่ัวฟ้า 

ทวนยาวด้ามหนึ่งแหวกผ่านลมมาแทงโจรที่ถือดาบอยู่ข้างตัวเธอ เธอเห็น

พายุหิมะตกลงบนชุดเกราะสีด�า ต้นไม้สีเงินหิมะสีขาวท่ัวภูเขาก็ยังไม่เท่า

แสงเหน็บหนาวครึ่งชุ่น** ที่ก้นบึ้งดวงตาเขา

นบัแต่นัน้ ในวนัหิมะแรกของทุกปี ท่านแม่ทัพจะส่งของขวญัมาให้เธอ

ปีแรกเป็นต้นอ่อนของดอกเหอฮวน ปลกูท่ีกลางสวนด้านหน้าหน้าต่างเธอ

ปีท่ีสองเป็นป่ินหยกเขียว บนป่ินสลกัช่ือของเธอไว้ ลายมอืนัน้เหมือนกบั

* ร่องลึกก้นสมุทรมาเรียนา เป็นร่องลึกก้นสมุทรที่ลึกที่สุดในโลก อยู่ทางตะวันตกของมหาสมุทรแปซิฟิก
** ชุ่น เป็นหน่วยมาตราวัดของจีนสมัยโบราณ เทียบความยาวประมาณ 1 นิ้ว
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ของท่านแม่ทัพมาก

ปีท่ีสามเป็นลกูม้าตวัหนึง่ ตอนนัน้ท่านแม่ทัพมักจะไปออกรบข้างนอก 

บอกว่าให้ลูกม้าอยู่เป็นเพื่อนเธอแทนตนเอง

ปีที่สี่เป็นป้ายหยกห้อยพู่ เธอกับท่านแม่ทัพมีคนละเสี้ยว ใช้ด้ายแดง

ร้อยเชือกแขวนไว้อย่างเหมาะเหม็งที่ตรงหัวใจ

ปีที่ห้า...

เธอรอไม่ถึงปีที่ห้า

ตอนที่ตาย ต้นเหอฮวนกลางลานเรือนต้นนั้นเติบโตสูงใหญ่มากแล้ว 

และออกดอกเหมือนกับลูกบอลมีขนสวยงามมาก เธอเคยเขียนจดหมาย 

หาท่านแม่ทัพบอกว่าต้นเหอฮวนในสวนออกดอกแล้ว ให้กลบับ้านมาชมดอกไม้

ในเร็ววัน

แต่สุดท้ายเขาก็ไม่ได้เห็นว่าดอกไม้นั้นงดงามเพียงใด

ปีนี้ หลังจากที่เธอได้พบกับท่านแม่ทัพอีกครั้ง นี่คือหิมะครั้งแรก

แม้เขาจะลืมเลือนอดีตชาติไปนานแล้ว ลืมเลือนค�าสัญญาว่าจะส่ง 

ของขวัญให้เธอในหิมะแรกของปี แต่เธอก็ยังคงมีความสุข

เธอไม่ต้องการอะไรอีกแล้ว ไม่ขออะไรเพิ่มอีกแล้ว

เธอแค่อยากให้เขามีชีวิตอยู่อย่างดี

มีชีวิตอยู่ก็พอแล้ว

ลมหนาวและเสียงคนล้วนอยู่ไกลออกไป ในดวงตาเธอมีแต่เขา

จีร้ัง่รูส้กึว่าหัวใจตนเองเต้นช้าลงครึง่จงัหวะ ขนาดลมหายใจกย็งัช้าลง

ผ่านไปเนิ่นนาน เขาก็หัวเราะเบาๆ ถามเธอเสียงแหบพร่า "ฉันเคย

เตือนเธอแล้วไม่ใช่เหรอ ถ้ายังมองฉันอย่างนี้ต่อไปจะให้เธอได้รู้ผลลัพธ์"

ชีอิ้งยังไม่ทันได้โต้ตอบ

เด็กหนุ่มก็เดินข้ึนหน้า ฝ่ามือสอดอยู่ท่ีท้ายทอยเธอ กดเธอลงใน 

อ้อมกอดตน จากนั้นก็ก้มหน้าจูบ

เขาแค่แตะโดนริมฝีปากเธอ
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ทั้งอ่อนนุ่มและหวาน เหมือนกับพุดดิ้งสตรอเบอรี่

เขากัดเบาๆ ค�าหนึ่ง

ชีอิ้งเบิกตากว้างมาก ไม่ได้เขินอายจนโกรธ และไม่ได้ผลักไสเขา

เด็กหนุ่มลิ้มรสแล้วก็หยุด การจูบครั้งแรก หลังความวู่วามผ่านไป 

ก็เหลือแต่ความแตกตื่น

เขาปล่อยมือทันที แล้วหันตัวเดินไป

เดนิไปได้สองก้าวก็หันหน้ามา ใบหน้าท่ีมกัจะเย็นชาดจุดัง่น�า้แข็งดวู้าวุ่น

อย่างย่ิง "ไม่อนญุาตให้บอกใคร!"

ชีอิ้งยิ้มออกมาอย่างว่าง่าย แล้วพยักหน้า

จี้รั่งรู้สึกว่าตนเองก�าลังจะจบเห่แล้ว
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หิมะตกหนาขึ้น ทั้งยังมีฝนปรอยๆ 

นายเบ้ิมชวีหันกลับมาคิดจะร้องบอกจี้รั่งว่าไปแล้วนะ พอมองไป 

ก็ร้องอย่างตระหนก "แม่เจ้า!" เขาใช้มือสะกิดหลิวไห่หยาง "แกเห็นไหมว่า

พ่ีรัง่ท�าอะไร แม่เจ้า พวกเขาสองคนไม่เห็นโรงเรยีนอยู่ในสายตามากไปแล้วม้ัง!"

หลวิไห่หยางมองไปอย่างไม่รูเ้รือ่งรูร้าว ตอนนัน้จ้ีรัง่กป็ล่อยมือไปแล้ว

ท้ังสองยืนอยู่บนขั้นบันไดท่ีแสงไฟสลัว มองเห็นแค่เค้าโครงใบหน้า

ด้านข้าง หลิวไห่หยางเอ่ยว่า "ก็แค่จ้องมองกันลึกซึ้งไม่ใช่เหรอ"

นายเบ้ิมชวีตื่นเต้นจนพูดจาไม่รู ้เรื่อง "ไม่ใช่...พวกเขาสองคน  

พวกเขาสองคนจูบปากกันแล้ว!"

หลิวไห่หยางไม่เช่ืออย่างเห็นได้ชัด "จะเป็นไปได้ยังไง ความอึด 

อย่างพี่รั่งน่ะ ต้องจูบสักสามถึงห้านาทีโดยไม่ปล่อยเป็นอย่างน้อย เมื่อกี้นี้

ฉันไม่เห็นเลย"

นายเบิ้มชวีเถียงเขาเสียงแข็ง "ฉันเห็นจริงๆ นะ!"

ทางฝ่ังนัน้ จีร้ัง่เดนิท้ิงห่างออกจากสายตาอ่อนโยนของเดก็สาว เขามองดู

ฝนที่ค่อยๆ ตกแรงขึ้น ถามเสียงแหบแห้งว่า "เอาร่มมาหรือเปล่า"

ชีอิ้งส่ายหน้า

บทที่
44
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เขาไม่กล้าสบตาเธอ ถอดเสื้อนักเรียนออกวางไว้บนศีรษะเธอ 

อย่างไม่ค่อยจะสภุาพอ่อนโยนเท่าไรนกั เสือ้ตวันอกท่ีหลวมใหญ่คลมุลงมา

จากเหนอืหัว กลิน่หอมของเจ้าเจีย่วบรสิทุธิส์ดใสน�าพาอณุหภมูจิากร่างของ

เด็กหนุ่มมาให้ ห่อพันเธอไว้อย่างแน่นหนา

ฝ่ามือใหญ่กว้างของเด็กหนุ่มจับจูงข้อมือเธอไว้ เอ่ยเสียงเบาว่า  

"วิ่งเร็วหน่อย ฝนตกหนักแล้ว"

ศีรษะเล็กที่ซ่อนอยู่ใต้เสื้อนักเรียนพยักหน้า

เด็กหนุ่มขายาวแต่กลับก้าวฝีเท้าเล็กตามจังหวะเธอไปตลอดทาง  

ลากเธอวิ่งไปทางประตูโรงเรียน รองเท้าเหยียบย�่าบนพื้นที่มีน�้าขัง หยดน�้า

กระเซ็นขึ้นสาดใส่ร่างเปาะแปะ

ชีอิ้งแอบคิดว่าเหมือนการหนีตามกันเลย

เม่ือวิ่งไปถึงประตูโรงเรียนก็พบคนท้ังกลุ่มยืนอยู่ใต้ชายคาประต ู

เพือ่หลบฝนเรยีกรถ ขณะท่ีชีอ้ิงก�าลงัจะดงึเสือ้นกัเรยีนลงมาปัดหยดน�า้บนนัน้

ให้สะอาดแล้วส่งคืนจี้รั่ง นายเบ้ิมชวีก็ขยับเข้ามาใกล้อย่างลับๆ ล่อๆ  

ลดเสียงถามว่า "พี่รั่ง เมื่อกี้นี้พี่จูบปากกับนางฟ้าน้อยของพี่ใช่ไหม"

ชีอิ้งปลายหูแดง หลุบตาลงไม่กล้าเงยหน้าขึ้น

ได้ยินจี้รั่งพูดโดยหน้าไม่แดงใจไม่เต้นว่า "เปล่า แกมองผิดแล้ว"

นายเบ้ิมชวร้ีอนใจ "จะเปล่าได้ยงัไง! ผมเห็นหมดแล้ว! พวกพีส่องคน

อยู่บนขั้นบันไดนั่น..."

จีร้ัง่อับอายกลายเป็นโกรธ เตะก้นเขาหนึง่ที "เห็นบ้านแกส ิ ไปให้ไกล

จากฉันเลย!"

ปฏกิริยิาอย่างนีข้องเขาย่ิงท�าให้นายเบ้ิมชวแีน่ใจ สองคนนีจ้บูกนัแล้ว!

มรีถขับผ่านเข้ามาอย่างต่อเนือ่ง จีร้ัง่ขึน้รถคนัเดยีวกบัชีอิง้เพ่ือไปส่ง

เธอกลับบ้าน ข้างในรถอบอุ่นอย่างยิ่ง เขารู้สึกร้อนจึงให้คนขับปิดฮีตเตอร์

คนขับหัวเราะและท�าตามก่อนจะเอ่ยว่า "คนหนุ่มเลือดลมแข็งแรง  

ที่เราเปิดฮีตเตอร์เพราะกลัวหนาวน่ะ"



Sweet Candy Fairy ให้รักน้ีมีแต่ความหวาน 212

คนหนุ่มท่ีเลือดลมแข็งแรงหวนนึกถึงการกระท�าอันหุนหันเม่ือครู่นี ้

ก็ว้าวุ่นใจสุดขีด

แต่จะโทษเขาได้ยังไงเล่า!

ทั้งๆ ที่เขาเคยเตือนเธอไปหลายครั้งแล้ว!

เธอก็ยังจงใจยั่วยวนเขา!

ชีอิง้ท่ีตอบข้อความน้าชายเสรจ็รูส้กึถงึกลิน่อายโมโหร้ายบนตวัเดก็หนุม่ 

เธอเกบ็โทรศพัท์มือถอืแล้วขยับเข้าไปนัง่ใกล้เขาอกีหน่อย เอยีงหัวมองพินิจ

เขาอย่างประหลาดใจ เหมือนก�าลังถามว่า นายเป็นอะไรน่ะ

จี้รั่งได้กลิ่นหอมหวานที่คุ้นเคย

กลิ่นหอมนั้นตอนนี้ยังคงติดอยู่บนริมฝีปากตน

กลิ่นหอมกระตุ ้นให้เขาร้อนไปท่ัวร่างจึงลนลานลดกระจกรถลง  

อากาศหนาวโชยเข้ามา เด็กหนุ่มขบเข้ียวเค้ียวฟันเอ่ยท่ามกลางเสียงลม

หวีดหวิว "ห้ามยั่วยวนฉันนะ!"

ชีอิ้งหนาวจนตัวสั่น รู้สึกน้อยใจมาก

เธอไม่ได้ท�าอะไรเลยแท้ๆ

หลงัจากนัน้หลายวนั จีร้ัง่กห็ลบลีห้นีหน้าเธออยู่หน่อยๆ เธอเข้าใกล้เขา

อีกนิด เขาก็กระโดดออกไปไกลอีกหลายฉื่อเหมือนถูกลวก

ชีอิ้งโมโหจะแย่อยู่แล้ว

เมื่อหอบแบบทดสอบวิชาประวัติศาสตร์ออกมาจากห้องท�างานแล้ว 

ผ่านหน้าห้องเก้า เห็นจี้รั่งยืนหัวเราะพูดคุยอยู่กับพวกนายเบ้ิมชวี เธอก ็

โกรธหัวฟัดหัวเหว่ียงเดนิเข้าไป อาศยัตอนท่ีจีร้ัง่ไม่ทันตอบโต้กระทืบเท้าเขา

แรงๆ หนึง่ที

กระทืบเสร็จก็จากไป ทิ้งไว้แต่แผ่นหลังที่โมโหปั้นปึ่ง

จี้รั่งยังนิ่งตะลึงอยู่ พวกนายเบิ้มชวีข�าจะแย่อยู่แล้ว "แม่เจ้าโว้ย พี่รั่ง

ท�าไมถึงโดนนางฟ้าน้อยโกรธล่ะ"
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สีหน้าลูกพี่ดูยุ่งเหยิงซับซ้อน

ตอนเรยีนก็ไม่ได้ตัง้ใจฟัง เรยีนไปได้ครึง่หนึง่กอ็ดเตะเก้าอ้ีนายเบ้ิมชวี 

ไม่ได้

นายเบ้ิมชวีท่ีก�าลังแอบเล่นเกมนึกว่าครูเดินมาแล้วจึงตกใจรีบเก็บ

โทรศัพท์มือถือใส่เข้าไปในโต๊ะมือไม้วุ่นวายพัลวัน เมื่อเงยหน้าขึ้นกลับพบ

จี้รั่งก�าลังมองเขาด้วยสีหน้าร�าคาญ ถามเสียงเบาว่า "แกว่าอย่างฉันนี่ 

เป็นผู้ชายเลวแบบที่พวกเธอมักพูดกันหรือเปล่า"

นายเบิ้มชวีงุนงง อะไรกันวะเนี่ย

จี้รั่งว้าวุ่นใจสุดจะทนแล้ว แต่ประสบการณ์ความรักเป็นศูนย์ จ�าต้อง

ลดศักดิ์ศรีของลูกพี่ลงมาขอความรู้จากผู้ติดตาม "ฉันไม่ได้สารภาพรัก 

กับเธอก็จูบเธอแล้ว"

ถ้าไม่ใช่ก�าลังเรียนอยู่ล่ะก็ นายเบ้ิมชวีคงกระโดดผลุงข้ึนมาแล้ว  

"ผมรู้อยู่แล้วว่าตัวเองไม่ได้ตาฝาด!"

ลูกพี่ยอมรับความผิดของตนอย่างส�านึกเสียใจ "จูบเสร็จแล้วยังหลบ

เธออีก"

นายเบิ้มชวีตบตัก "เลว! เลวมากเลย! เลวจนเอาไปพูดซุบซิบนินทา

กันได้เลย!"

ก้นบึ้งดวงตาจี้รั่งลุกเป็นไฟ กัดฟันแล้วก็อดกลั้นไว้ ถามเสียงอัดอั้น 

"งั้นท�าไงดี"

นายเบ้ิมชวีวางท่าอย่างผู้มีประสบการณ์ "นี่ง่ายมาก สารภาพรักสิ! 

ผมว่านะพ่ีรัง่ พีค่วรจะสารภาพรกัแต่เนิน่ๆ รีบจบีให้ตดิถงึจะถกูต้อง! ส่วนเรือ่ง

คนจะดีจะเลว รู้จักไหมค�าว่า 'จะตัดสินคนค่อยดูหลังจากปิดฝาโลง' น่ะ"

นิ้วจี้รั่งกระชับแน่น ขบฟันเอ่ยว่า "ไม่ได้"

นายเบิ้มชวีประหลาดใจ "ท�าไมจะไม่ได้ล่ะ"

จีร้ัง่เค้นค�าอยู่นาน ผ่านไปสกัพกัถงึหลดุออกมาหนึง่ประโยค "ฉันจะมี

ความรกัก่อนวัยอันควรไม่ได้"
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นายเบิ้มชวีสับสน

ลกูพีก้่มหน้าหมดอาลยั นิง่เงยีบไปนานจงึเอ่ยว่า "แกยังจ�าประมวลเกณฑ์

ชี้วัดนักเรียนเลวได้ไหม"

เมือ่พดูถงึเรือ่งนีน้ายเบ้ิมชวกีต็ืน่เต้นดใีจ เพราะอย่างไรนีก่เ็ป็นหลกัการ

พื้นฐานตอนที่พวกเขาเริ่มเข้ามายืนในทางสายนี้!

ก็เหมือนกับพวกนักเรียนดีเด่นท่ีจะต้องมีคุณสมบัติสามประการ  

ผลการเรียนดี จริยธรรมดี นิสัยดี นักเรียนเกเรอย่างพวกเขาก็มีเกณฑ์ชี้วัด

เหมือนกัน! นึกถึงตอนนั้นท่ีทุกคนถือ 'ประมวลเกณฑ์ช้ีวัดนักเรียนเลว'  

เป็นเกียรติยศ!

เขาเอ่ยอย่างตื่นเต้นว่า "จ�าได้สิ! สูบบุหรี่ ทะเลาะวิวาท โดดเรียน  

มีความรักก่อนวัย แล้วยังสอบได้ที่โหล่ ครบถ้วน!"

จีร้ัง่เอ่ยด้วยสหีน้าเรยีบเฉย "นอกจากมคีวามรกัก่อนวยั ฉันกท็�ามาหมด

แล้ว"

นายเบิ้มชวีย้อนถาม "เพราะงั้น?"

จี้รั่งว่า "เพราะงั้นฉันเลยมีความรักก่อนวัยอันควรไม่ได้ ต้องรักษา 

เส้นตายสุดท้ายเอาไว้"

นายเบิ้มชวีงุนงง นี่มันตรรกะวิบัติอะไรวะเนี่ย!

แค่ลกูพีไ่ม่มคีวามรกัก่อนวยัอันควร ลกูพีก่ไ็ม่ใช่นกัเรียนเกเรแล้วเหรอ

ลูกพี่สูบบุหรี่ ทะเลาะวิวาท โดดเรียน แต่ก็ยังเป็นเด็กดีอยู่งั้นเหรอ

จี้รั่งนั่งกลับลงไปอย่างว้าวุ ่น หยิบปากกาข้ึนมาขีดเขียนมั่วซ่ัว 

บนหนังสือวิชาภาษาและวรรณคดีก่อนจะเอ่ยด้วยน�้าเสียงอัดอ้ัน "ยังไง 

ก็ไม่ได้ ฉันจะท�าเธอเสียคนไม่ได้"

เธอออกจะเป็นเด็กดี บริสุทธิ์เสียย่ิงกว่าแสงจันทร์ เติบโตอย่าง 

สะอาดสะอ้านมาตลอดทาง บนตัวไม่มีจุดให้คนติเตียนประณาม

จะให้มาแปดเปื้อนเพราะเขาไม่ได้

เขาไม่อยากให้ใครใช้น�้าเสียงซุบซิบนินทาระคนผิดหวังพูดถึงเธอว่า 
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'นั่นเด็กผู้หญิงใจแตกกับเด็กเกเรคนนั้นไงล่ะ' เขารับไม่ได้

นายเบ้ิมชวีใช้สายตาเหมอืนก�าลงัมองโปเกมอนจ้องเขา อดถามไม่ได้ว่า 

"งั้นพี่จูบเธอท�าไม พี่ไปจูบคนเขาแบบนั้นแต่ตอนนี้ไม่ยอมรับผลที่ตามมา 

จะให้คนเขาคิดยังไง"

จีร้ัง่เอ่ยอย่างสงบ "นัน่ไม่ใช่เรือ่งใหญ่ ให้เธอจบูกลบัมากเ็สมอกนัแล้ว"

นายเบิ้มชวีนิ่งอึ้ง

แม่มันเถอะ! ลูกพี่จะหน้าไม่อายเกินไปแล้ว!!

เลกิเรยีนตอนเย็น ชีอิง้กบัเยวีย่หลเีดนิจงูมือกนัออกมาจากห้องเรยีน 

เตรียมจะไปกินอะไรท่ีถนนขายของกินสักหน่อยแล้วค่อยกลับมาเข้า 

คาบทบทวนตอนเย็น เพิง่ออกจากห้องเรยีนกเ็ห็นจีร้ัง่ยืนพิงอยู่ท่ีฝ่ังตรงข้าม

ของทางเดิน กระเป๋านักเรียนพาดอยู่บนบ่า ในมือถือพุดดิ้งสตรอเบอรี่ 

กล่องหนึ่ง

นักเรียนท่ีผ่านทางมาต่างก�าลังแอบมองเขา คนหน้าตาดีต่อให้ 

ตัดชื่อเสียงไม่ดีออกไปก็เลี่ยงไม่ให้เป็นที่ดึงดูดสายตาไม่ได้

เยวี่ยหลีทักทายเขาอย่างร่าเริง "ลูกพี่มารับอ้ิงอ้ิงเหรอ ไปกินข้าว 

กับพวกเราไหม"

จี้รั่งยังไม่ทันตอบก็เห็นชีอ้ิงโมโหกระฟัดกระเฟียดฉุดลากเยว่ียหลี 

เดินลงไปข้างล่าง ไม่สนใจเขา ลูกพี่เสียใจภายหลังจากพฤติกรรมเด็กๆ  

ของตนเองในก่อนหน้านี้ ปากบึ้งตึงขาวิ่งไล่ตามไป

เยวีย่หลสีงัเกตสหีน้าเพือ่น ถามชีอิง้เบาๆ ว่า "อ้ิงอ้ิง พวกเธอทะเลาะ

กันเหรอ"

ใบหน้าเล็กของชีอิ้งโมโหเดือดดาล และพยักหน้าแรงๆ

เธอก็อารมณ์เสียได้เหมือนกัน!

ครั้งนี้จะไม่ให้อภัยเขาง่ายๆ อย่างนั้นแล้ว!

จี้รั่งเดินตามพวกเธอไปตลอดทางจนออกนอกโรงเรียน เดินเข้า 
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ร้านข้าวแกงแห่งหนึ่ง แล้วนั่งลงท่ีโต๊ะด้านข้างพวกเธอ ชีอิ้งท�าหน้าบ้ึง  

ไม่หันมามองเขาเลย

สายตาเยวีย่หลโียนกลบัไปกลบัมาระหว่างคนท้ังคู ่กลวัว่าความอดทน

ของลูกพี่จะถูกใช้หมดไปจริงๆ แล้วพลันผุดลุกข้ึนมาอัดพวกเธอสองคน  

เพราะอย่างไรเขาก็ไม่เคยอดทนกบัผูห้ญิงมาก่อน

ผลปรากฏว่าข้าวม้ือนัน้กนิได้อย่างสงบเงยีบมาก จีร้ัง่นัง่คนเดยีวท่ีโต๊ะ

อีกตัว กินข้าวเสร็จเงียบๆ ก็จ่ายค่าข้าวของทั้งสามคน

จากนั้นก็เดินตามพวกเธอกลับโรงเรียนไปตลอดทาง

เมื่อเดินมาถึงช้ันเรียนห้องสอง จี้รั่งก็ดึงตัวเยว่ียหลีไว้ เอาพุดดิ้ง 

สตรอเบอรี่ในมือมอบให้เธอ

เยวี่ยหลีท�าสีหน้ารับรองว่าจะท�าภารกิจให้ส�าเร็จกับลูกพี่

นั่งลงในที่แล้ว เยวี่ยหลีก็วางพุดดิ้งสตรอเบอรี่ลงบนโต๊ะเรียน เปิดฝา

ออกมาดม เอ่ยชมเสียใหญ่โต "ว้าว หอมจังเลย! อิ้งอิ้งจะกินไหม"

ชีอิ้งสะบัดศีรษะเล็กๆ ไปด้านข้าง ไม่สนใจคนทรยศอย่างเธอ

เยวีย่หลทีอดถอนใจพลางเอ่ยว่า "เธอไม่กนิงัน้ฉันท้ิงล่ะนะ ฉันไม่ชอบกนิ

สตรอเบอรี"่

พดูแล้วกถ็อืพุดดิง้พลางท�าท่าจะลกุข้ึน ชีอ้ิงหันมาทันทีและแย่งพดุดิง้

ไปจากมือเยวีย่หลอีย่างรวดเรว็ จากนัน้กผ็กูถงุให้สนทิด้วยสหีน้าเคร่งขรมึ 

วางไว้ด้านในสดุของลิน้ชักโต๊ะเรยีน

เยวี่ยหลีหัวเราะจนปวดท้อง "ต้องรีบกินหน่อยนะ ทิ้งไว้นานจะเสีย"

ชีอิ้งปลายหูแดงซ่าน ไม่สนใจที่เพื่อนหยอก

ท้องฟ้ามืดลงอย่างรวดเรว็ เหล่านกัเรียนท่ีอยู่ทบทวนหนงัสอืท่ีโรงเรยีน

ก�าลงัอ่านหนงัสอืด้วยตวัเองอย่างสงบเงยีบ ชีอ้ิงท�าแบบทดสอบเคมีเสรจ็ไป

สองแผ่นก็บิดขี้เกียจ หางตาเหลือบไปเห็นเยวี่ยหลีฟุบกับโต๊ะเหมือนจะ 

หลบัไปแล้ว นิว้กย่ื็นเข้าไปในลิน้ชักโต๊ะเรยีน หยิบพดุดิง้สตรอเบอรีก่ล่องนั้น
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ออกมาเงียบๆ

มองซ้ายมองขวา ไม่มีคนสนใจ เธอก็แอบกินไปอย่างรวดเร็ว

คาบทบทวนตอนเย็นจบลง คนท่ีจะกลบับ้านกก็ลบับ้าน คนท่ีจะกลบัหอ

ก็กลับหอ ชีอิ้งสะพายกระเป๋าเดินไปที่ป้ายรถประจ�าทางพร้อมกับเยวี่ยหลี 

ท้ังสองคนไม่ได้นั่งไปทางเดียวกัน รถของเยว่ียหลีมาถึงก่อน เพ่ือนจึง

โบกมือให้เธอแล้วขึ้นรถจากไป

ชีอ้ิงยืนรอรถอยู่ท่ีป้ายตามล�าพัง ฤดูหนาวกลางคืนมีลมเย็น เธอ 

ดึงผ้าพันคอขึ้นมานิดหน่อยเพื่อปิดใบหน้าครึ่งล่าง บนหัวยังสวมฮู้ด 

หูกระต่ายท่ีติดอยู่กับหลังเสื้อขนเป็ด เผยให้เห็นแค่ดวงตาเป็นประกาย

แวววาว

นกัเรียนชายปีสามกลุม่หนึง่ท่ีด้านข้างกเ็พ่ิงเลกิคาบทบทวนตอนเย็น 

รุ่นพี่รูปร่างสูงหล่อหนึ่งในนั้นสังเกตเห็นเธอมานานแล้ว ฉวยโอกาสขณะที่

รถยังไม่มาเดินไปหยุดอยู่ข้างเธอเพื่อชวนคุย "รุ่นน้อง ปีหนึ่งก็เริ่มเข้า 

คาบทบทวนตอนเย็นแล้วเหรอ ขยันจังเลย"

เธอดูแล้วท้ังน่ารักอ่อนหวานท้ังตัวเล็ก ถ้าไม่ได้ใส่เสื้อนักเรียนของ 

ไห่อีอยู่ บอกว่าเธอเป็นนักเรียนชั้นมัธยมต้นคนก็เชื่อ

แน่นอนอยู่แล้วว่านกัเรยีนชายปีสามคนนีต้้องคิดว่าเธออยู่มัธยมปลาย

ปีหนึ่ง

ชีอ้ิงเห็นพวกนักเรียนชายสวมชุดนักเรียนแบบเดียวกันก็ยิ้มให ้

อย่างสุภาพ แล้วยื่นนิ้วออกมาสองนิ้วท�าเป็นเลขสอง

ฉันปีสองแล้ว

นกัเรยีนชายคนนัน้นิง่อ้ึงไปสกัพัก รูส้กึว่ารุน่น้องคนนีซ่ื้อบ้ือ น่ารกัมาก 

"ท�าไมเธอถงึชูสองนิว้ให้ฉันล่ะ" พดูพลางหยิบโทรศพัท์มือถอืตนเองออกมา 

"รุ่นน้อง เราแอดเพื่อนในวีแชตกันไหม ฉันอยู่ปีสามห้องหนึ่ง ผลการเรียน

ดีอยู่ เธอมีปัญหาอะไรเรื่องเรียนก็มาถามฉันได้ตลอดเลย"

ชีอิ้งลังเลครู่หนึ่ง
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เธออยากปฏิเสธแต่ก็รู้สึกว่าส่ายศีรษะไปตามตรงจะไม่สุภาพ ดังนั้น

จึงหยิบโทรศัพท์มือถือของตนเองออกมา เตรียมจะพิมพ์ปฏิเสธ

นกัเรยีนชายเห็นเธอหยิบโทรศัพท์มือถอืออกมากน็กึว่าเธอตกลงแล้ว 

จึงขยับเข้ามาใกล้อย่างดีใจ

เพิ่งจะเข้าใกล้ ด้านหลังป้ายรถประจ�าทางท่ีด�ามืดมิดก็มีเงาคน 

โผล่ออกมาทันใด น�าพาความหนาวเย็นกัดกร่อนมาด้วย เงาร่างนั้นฉุดดึง

ชีอิ้งออกไป

นักเรียนชายหลายคนต่างตกใจสะดุ้ง หลังตอบสนองได้แล้วยังนึกว่า

มีคนร้าย พุ่งเข้ามาพลางร้องตะโกน "ใครน่ะ! ปล่อยนะ!"

เด็กหนุ่มร่างผอมสูงเดินออกมาจากความมืด

ใบหน้าเย็นชา เครื่องหน้าท้ังเห้ียมท้ังดิบเถื่อน จ้องมองพวกเขา 

โดยไม่ส่งเสียงสักค�า

ชีอ้ิงถูกแขนเด็กหนุ่มโอบรัดไว้ในอ้อมกอด ดิ้นอยู่สองทีก็ไม่หลุด 

จึงยกเท้าเหยียบเท้าเขา

หนึ่งในนักเรียนชายจ�าเขาได้ เอ่ยเรียกชื่อเสียงเบา "จี้รั่ง"

จี้รั่งเอ่ยเสียงเย็น "ฉวยโอกาสตอนที่ฉันยังมีความอดทนไสหัวไปซะ"

นกัเรยีนท่ีมาขอวีแชตกบัชีอิง้ทนไม่ไหวและพูดว่า "นายเป็นอะไรไม่ทราบ! 

นายรู้จักเธอเหรอ ถ้ายังไม่ปล่อยมือฉันจะแจ้งต�ารวจแล้วนะ!"

จี้รั่งไม่สนใจเขา ก้มมองเด็กสาวตัวน้อยท่ีด้ินรนอยู่ในอ้อมแขน  

เขาคลายแขนออกเล็กน้อย แต่ก็ยังไม่ปล่อยเธอออก และยอมให้เธอ 

เหยียบเท้าของตนไป

ไม่รู้ว่าเพราะโกรธหรือว่าน้อยใจ ชีอิ้งขอบตาแดงแล้ว

นักเรียนชายคนนั้นยังอยากจะพูดอะไรต่ออีก แต่เพื่อนในกลุ่มซึ่งอยู่

ด้านหลงัห้ามเขาไว้ "อย่ายุ่งเลย นายดูไม่ออกเหรอว่าสองคนนัน้ความสมัพนัธ์

ไม่ธรรมดา รถมาแล้ว ไปกันเถอะ"

ประตูรถประจ�าทางเปิดออก ส่งไออุ่นออกมา หลงัรอให้พวกเขาข้ึนรถ
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และปิดประตจูากไป ควนัท่อไอเสยีกม้็วนใบไม้แห้งท่ีกระจดักระจายข้างทาง

ขึ้นมา

จี้รั่งปล่อยมือออก

ชีอิ้งดิ้นออกมาจากอ้อมกอดนั้นแล้วหันมาจ้องเขา

เขาก้มหน้าลง ผ่านไปนานถึงเอ่ยออกมาด้วยน�้าเสียงอัดอ้ันใจ  

"ฉันมาแลกของรางวัล"

ชีอิ้งนิ่งงันไปครู่หนึ่ง ไม่เข้าใจความหมายของเขา

จีร้ัง่ควานหยิบกระดาษเอสีแ่ผ่นหนึง่ออกมาจากในกระเป๋าเสือ้นกัเรยีน

แล้วกางออก ส่งถึงตรงหน้าเธอ

สีสันและตัวหนังสือท่ีเขียนบนนั้นจางลงไปบ้างแล้ว แม้แต่รอยพับ 

ก็ยังชัดเจน แต่ว่าตัวกระดาษยังคงใหม่อยู่ เหมือนได้รับการเก็บรักษาไว้

อย่างจริงจัง

จีร้ัง่คว้ามือเธอข้ึนมา วางประกาศนยีบัตรใบนัน้ลงในมอืเดก็สาวตรงหน้า

แล้วพูดเสยีงแผ่วเบา "ค�าขอของฉันคอื...ขอให้อิง้อ้ิงอย่าโกรธฉันอีกเลย"
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ชีอิ้งก้มมองประกาศนียบัตรที่ตนเองวาด

นึกไม่ถึงเลยว่าสุดท้ายแล้วค�าขอพรข้อเล็กๆ นี้จะมาใช้แลกกับการ 

ไม่ให้เธอโกรธ

จริงๆ เลยคนคนนี้นี่...

ไม่มีเหตุผลเอาซะเลย

เขาเป็นคนหลบหน้าเธอก่อนแท้ๆ

แต่ก็ช่วยไม่ได้ ใครใช้ให้เธอเป็นคนรักษาสัญญาล่ะ ไม่โกรธก็ไม่โกรธ 

ท่ีจรงิแล้วพอกนิพดุด้ิงกล่องนัน้ไปเม่ือตอนเย็น เธอก็ไม่ค่อยโกรธเท่าไรแล้ว

ด้วยเหตุนี้จึงรับประกาศนียบัตรไป เม้มปาก และพยักหน้าให้เขา

หูกระต่ายบนศีรษะแกว่งตาม น่ารักเอามากๆ จนจี้รั่งอดย้ิมออกมา 

ไม่ได้ เขายื่นมือไปลูบ

ชีอิ้งคว้าเอามือเขาออกด้วยสีหน้าเคร่งขรึม แม้เธอจะไม่โกรธแล้ว  

แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะปล่อยให้เรื่องผ่านไปท้ังอย่างนี้ เธอหยิบ 

โทรศัพท์มือถือขึ้นมาพิมพ์ข้อความถามเขา

ชีอิ้ง : 'เพราะอะไรถึงหลบฉัน'

บทที่
45
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จี้รั่งจ้องหน้าจอที่ส่องแสง ไม่รู้ว่าควรตอบอย่างไรดี

เพราะอะไรเหรอ...

เพราะว่าเธอหวานเสียจนท�าให้คนอยากก่อความผิด

อีกทั้งการควบคุมตัวเองของฉันก็ไม่ค่อยดี

เพราะว่าแค่เข้าใกล้ ก็อยากจะโอบเธอไว้ในอ้อมกอดและจูบแรงๆ

แต่ว่ากอ็ยากจะปกป้องเธอให้ด ี ไม่ให้ใครมาแตะต้อง แม้แต่ตวัฉันเอง 

ก็ไม่ได้

ผ่านไปเนิ่นนาน จี้รั่งก็หยิกแก้มเธอด้วยท่าทางอย่างพ่อหนุ่มเสเพล 

"เพราะว่าฉันหนังหน้าบาง หลงัจบูเธอไปแล้วกไ็ม่มหีน้ามาเจอเธอ โอเคไหม"

ชีอิง้ประหลาดใจตาเบิกกว้าง หลงัตอบสนองได้กห็ลบุตาลงอย่างกระดาก 

พิมพ์ตัวหนังสือบอกคนตรงหน้าว่า

ชีอิ้ง : 'ฉันรับปากนายแล้วไงว่าจะไม่บอกคนอื่น'

ชีอิ้ง : 'งั้นฉันท�าเหมือนมันไม่เคยเกิดขึ้นละกัน'

เธอพิมพ์ข้อความท่ีสองให้เขาอ่านต่อทันที จี้รั่งดุเธอ "ไม่ได้! เธอ 

ต้องจ�าเอาไว้!"

ชีอิ้งรู้สึกว่าคนคนนี้ช่างเป็นเด็กน้อยเหลือเกิน

รถประจ�าทางขับเข้ามาช้าๆ เขาย่ืนมือมารับกระเป๋านักเรียนเธอไป

อย่างอารมณ์ดี "ไป พี่ชายจะไปส่งเธอกลับบ้าน"

ตัง้แต่คราวก่อนท่ีสวมบทเป็นพีช่ายเธอต่อหน้าแม่เยวีย่หล ีเขากเ็หมือน

ติดลม แต่ละครั้งที่หยอกเธอก็จะพูดค�าว่าพี่ชาย

ชีอิ้งออกจะข�าอยู่หน่อยๆ เดินตามเขาขึ้นรถไปอย่างว่าง่าย

จี้รั่งยังเข็ดหลาบจากเหตุการณ์เมารถเมื่อคราวก่อน แต่ดีท่ีคราวนี้ 

ที่ว่างบนรถยังมากอยู่ ทั้งสองเดินไปนั่งที่แถวหลัง เขาเปิดหน้าต่างรถขึ้น

ให้อากาศเย็นสะอาดถ่ายเท กลิ่นในรถจะได้ไม่เลวร้ายถึงขั้นนั้น
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รถวิง่ผ่านถนนสายยาวในค�า่คนืฤดหูนาว เม่ือจอดเทียบป้ายแต่ละครัง้

จะมีคนข้ึนและลง บ้างก็เป็นคนท�างาน บ้างก็เป็นสามีภรรยา แล้วยังมี 

คนชราผู้สูงอายุอีกด้วย เรื่องราวในโลกหลายร้อยประการ อยู่ๆ ก็ท�าให้เขา

เกิดความคาดหวังรอคอยต่ออนาคตที่ยาวไกลไม่รู้จบ

อดท่ีจะคดิไม่ได้ว่าในอกีหลายๆ ปีข้างหน้า เขาจะยังนัง่รถประจ�าทาง

เป็นเพื่อนเธอ รับเธอกลับจากเลิกงาน ไปส่งเธอที่บ้านอยู่หรือเปล่า

คงจะเป็นไปไม่ได้ ถ้าเขายังเหลวไหลจนแม้แต่รถก็ยังซื้อไม่ได้  

แล้วจะมีหน้าไปรับเธอหลังเลิกงานได้ยังไง

จะไปด้วยรถประจ�าทางบ้าบอนี่ เขาก็เมารถอีก

จี้รั่งอดทนมาตลอดทางจนถึงป้ายท่ีใกล้บ้านชีอ้ิง เมื่อรถจอดเขาก ็

พุ่งลงจากรถไป ดีที่ด้านข้างมีตู้ขายเครื่องดื่มอัตโนมัติ ซื้อน�้ามาขวดหนึ่ง

แล้วกรอกลงคอไปจึงค่อยดีข้ึนบ้าง ชีอิ้งท่ีตามลงมามองเขาด้วยสีหน้า 

เป็นห่วง หวนนึกถึงครั้งท่ีแล้วเขาก็ลงรถกลางทางกะทันหัน ตอนนี้เอง 

ถึงคิดได้ว่าบางทีเขาอาจจะเมารถ

เธอมองไปรอบๆ ร้านผลไม้ข้างทางก�าลงัจะปิดร้านแล้ว เลยรบีว่ิงเข้าไป

ซื้อส้มผลหนึ่งกลับมา

จี้รั่งยังคงยืนพิงป้ายรถประจ�าทางพยายามผ่อนคลายจิตใจอยู ่  

ท่ีปลายจมกูพลนัได้กลิน่หอมอ่อนๆ ของส้มลอยมา เม่ือหันไปมองกเ็ห็นชีอ้ิง 

ก�าลงัแกะเปลอืกส้ม น�า้มันหอมอ่อนจางของเปลอืกส้มแผ่กระจายไปในอากาศ 

นิ้วมือเธอเปื้อนสีเหลือง

จี้รั่งรอกินส้ม

พอเธอแกะเสรจ็กส่็งเปลอืกส้มมาให้เขาดม จากนัน้ตนเองกก็นิส้มไป

จี้รั่งนิ่งอึ้ง

เธอกินส้มไปพลางส่งข้อความให้เขาไปพลาง

ชีอ้ิง : 'กระเพาะไม่สบายกนิของเย็นไม่ได้ อีกเด๋ียวนายต้องนัง่รถกลบัไป 
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เปลือกส้มบรรเทาอาการเมารถได้ ดมเยอะๆ ก็จะดีขึ้นแล้ว'

นี่คือเหตุผลท่ีเธอกินส้ม ส่วนฉันดมเปลือกส้มงั้นเหรอ?! จี้รั่งโมโห 

จะแย่อยู่แล้ว

ตลอดทางท่ีพาเธอไปส่งถึงทางเข้าหมู่บ้าน เปลือกส้มในมือถูกเขา 

ขยี้แหลกไม่เป็นรูปเป็นร่าง

แต่ก็เหมือนจะได้ผล

พอหยุดเดิน ชีอ้ิงก็หันมารับกระเป๋านักเรียนของตนไปสะพาย 

ให้เรียบร้อย โบกมือให้เขา ท�าปากพูดว่า "กลับบ้านเร็วหน่อยนะ"

เขาตอบรับ "อืม" ไปค�า เห็นเธอหันหลังกลับไปก็นึกอะไรข้ึนได ้

จงึรัง้สายกระเป๋านกัเรยีนเธอไว้ ชอีิง้หันหน้ามา เห็นสหีน้าเขาดูไม่เป็นธรรมชาต ิ

หลงัอ�า้ๆ อ้ึงๆ อยู่นานจีร้ัง่กเ็อ่ยเสยีงเบาว่า "ถ้าสอบปลายภาคครัง้นีฉั้นสอบได้

ด ีเธอจะให้ประกาศนียบัตรฉันอีกหรือเปล่า"

ท่าทางท่ีเขาขอประกาศนยีบัตรเธอเหมอืนเดก็น้อยก�าลงัขอลกูกวาดกนิ

ชีอิ้งยิ้มพลางพยักหน้า

หลงัหิมะตกปรอยๆ ไปหลายครัง้ ตามด้วยท้องฟ้าและพืน้ดนิท่ีเยือกแข็ง 

การสอบปลายภาคก็มาถึงในที่สุด

ครูประจ�าช้ันของแต่ละห้องจ�าต้องก�าชับตักเตือนจากใจจริงอีกครั้ง 

"ต้องตัง้ใจอ่านค�าถาม! พวกเธอท�าคะแนนมากมายหายไปจากการไม่ตัง้ใจ

อ่านค�าถาม ข้อท่ีท�าไม่ได้ให้เว้นไว้ก่อน อย่าไปเสยีเวลา ท�าข้อท่ีตวัเองท�าได้

ท้ังหมดให้เสรจ็ หลงัท�าเสรจ็แล้วกต้็องตรวจทาน นีเ่ป็นเรือ่งท่ีฉันขอย�า้อีกครัง้! 

อย่ามัวแต่งอมืองอเท้า ดึงจิตวิญญาณออกมา! ทุกคนอยากกลับบ้านไป

ฉลองตรุษจีนกันดีๆ ไม่มีอุปสรรคใช่ไหม งั้นก็ท�าข้อสอบดีๆ"

การสอบจึงเริ่มต้นรัวกลองเปิดฉากขึ้น

เป็นครัง้แรกในประวตักิารณ์ท่ีจีร้ัง่ไม่ได้สอบในห้องสอบล�าดบัท้ายสดุ
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อันดับท่ีสามร้อยกว่าอยู่ตรงกลาง พูดไม่ได้ว่าผลการเรียนดีมาก  

แต่ส่วนใหญ่กเ็ป็นนกัเรยีนท่ีซ่ือสตัย์ต่อหน้าท่ี พอจีร้ัง่ก้าวเข้าห้องไปกด็งึดดู

สายตาคนทั้งหมด

พวกเขาไม่กล้ามองส�ารวจอย่างเปิดเผย แต่กอ็ดสงสยัไม่ได้ อย่างไรเสยี

นกัเรยีนท่ีเป็นขาใหญ่ของโรงเรยีนก็โดดจากอันดบัสดุท้ายข้ึนมาอยู่ระดบัเดยีวกบั

พวกเขา ข่าวลือที่เกี่ยวข้องกับการโกงยังไม่หมดไป

ขนาดพวกครูยังจัดการเขาไม่ได้ คนคนนี้ร้ายกาจจริงๆ

จี้รั่งฟาดหนังสือวิชาภาษาและวรรณคดีในมือลงท่ีโต๊ะเสียงดังปึง  

ท�าคนรอบข้างผวาสะดุ้ง

เขาหรี่ตาลงครึ่งหนึ่ง เสียงท่ีเอ่ยออกมาท้ังเรียบเรื่อยและเย็นชา  

"ฉันหน้าตาดีมากใช่ไหม"

สายตาของคนรอบข้างถอนกลับไปอย่างรวดเร็ว

ตอนครผููค้มุสอบถอืข้อสอบเดนิเข้ามาในห้องเรยีนยังรูส้กึประหลาดใจ 

ว่าท�าไมห้องนีถ้งึสงบเงยีบจงั เธอแกะซองข้อสอบต่อหน้านกัเรยีน เมือ่เสยีงกริง่ 

ดังขึ้นก็ส่งลงไปทีละแถว

การสอบทั้งหมดด�าเนินไปสองวัน

หลังสอบเสร็จแล้วยังต้องเรียนเพิ่มเติมอีกหนึ่งสัปดาห์จึงปิดเทอม  

ในหนึ่งสัปดาห์นี้ส่วนใหญ่ก็เป็นการอธิบายข้อสอบหลังผลคะแนนออก  

เม่ือกลับห้องเรียนไป นายเบ้ิมชวีก็ถามเขา "พี่รั่ง ต้องการค�าตอบท่ีถูก 

หรือเปล่า"

จี้รั่งช�าเลืองมองอีกฝ่ายทีหนึ่ง "ค�าตอบที่ถูกจากแกเนี่ยนะ ฉันคงบ้า

ไปแล้ว"

นายเบ้ิมชวีพูดอย่างไม่ยอมแพ้ "พี่อย่าดูถูกกันสิ! ผมเพิ่งได้ยิน 

พวกกรรมการวิชาการคยุกนั ค�าตอบหลายข้อของผมเหมือนกบัพวกเขาเลย! 

ข้อใหญ่ข้อแรกของวิชาเลขได้เท่ากับศูนย์!"

จี้รั่งหางตากระตุก "จริงเหรอ"
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นายเบิ้มชวีว่า "จริงสิ พี่คิดได้เท่าไหร่"

"...หนึ่ง"

นายเบิ้มชวีมองลูกพี่อย่างสงสาร "งั้นพี่ผิดแล้ว"

ลูกพี่หลับตาแล้ว "ไปให้พ้น ห้ามคุยกับฉันอีก!"

จีร้ัง่รูส้กึว่าตวัเองอาจจะเป็นโรควิตกจริตหลงัการสอบ ไม่อย่างนัน้ท�าไม

วนัเวลาท่ีรอคอยผลคะแนนหลงัการสอบทุกครัง้ถงึได้ยากจะทนทานขนาดนี้ 

โดยเฉพาะหลังจากรู้ว่าโจทย์ข้อแรกของวิชาคณิตศาสตร์ได้เท่ากับศูนย์ 

ความวิตกกังวลแบบนี้จะท�าให้คนเป็นบ้าได้จริงๆ

อัดอ้ันตันใจไปท้ังวัน ตอนเลิกเรียนขณะก�าลังเก็บหนังสือเรียนช้าๆ  

ชีอิ้งก็หอบกระเป๋านักเรียนวิ่งมารอเขาแล้ว

เห็นจี้รั่งท่าทางเหมือนไม่มีความสุข ก็พิมพ์ข้อความถามเขาว่า

ชีอิ้ง : 'เป็นอะไร สอบเหนื่อยเกินไปเหรอ'

จีร้ัง่ส่ายหน้า รวบรวมก�าลงัใจส่งย้ิมให้เธอ "เหนือ่ยนดิหน่อย ไม่เป็นไร"

นายเบ้ิมชวีท่ีอยู่ข้างๆ หลดุปากพูด "พีร่ั่งก�าลงัเหนือ่ยใจน่ะ ตอนท่ีรูว่้า

ข้อสอบวิชาเลขข้อแรกค�าตอบคือศูนย์ไม่ใช่หนึ่งก็ช้ีตอนจบของเรื่องเศร้า

ได้แล้ว"

จี้รั่งฉวยหนังสือขึ้นฟาดนายเบิ้มชวี

ชีอิ้งเอียงศีรษะอย่างประหลาดใจ ก้มหน้าพิมพ์ข้อความ

ชีอิ้ง : 'ไม่ใช่นะ ค�าตอบข้อแรกคือหนึ่ง'

จี้รั่งชะงัก

นายเบิ้มชวีอึ้งไป

ไม่เชื่อก็เงยหน้าดูว่าฟ้าเบื้องบนเข้าข้างใคร!
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เวลาล่วงเลยผ่านไปสามวัน อันดับผลคะแนนถกูเอามาตดิบนบอร์ดประกาศ

ในเช้าวนัศุกร์

จี้รั่งไม่ได้ท�าให้ตัวเองผิดหวัง เขาท�าได้ถึงอันดับท่ีอู๋รุ ่ยก�าหนดไว้  

คือสอบติดอยู่ในท็อปสามร้อย ไปอยู่ในอันดับที่สองร้อยแปดสิบ ส่วนชีอิ้ง

สอบติดท็อปสิบ อยู่ในอันดับที่เก้า

บนอันดับผลคะแนน ชื่อของทั้งสองเข้าใกล้กันมากขึ้นกว่าเดิม

เลิกเรียนแล้วเขาก็ไปหาชีอิ้งที่ห้องสอง

เธอก�าลังกินขนมอยู่กับเยวี่ยหลี พอเห็นเขาก็วิ่งออกมาท้ังปากเล็ก 

พองตุบ๊ป่อง ในดวงตาเขามแีต่รอยยิม้ ย่ืนมอืออกไปพลางถาม "ประกาศนยีบัตร

ของฉันล่ะ"

ชีอิง้เหมอืนเพิง่จะนกึข้ึนได้ ตะลงึไปสกัพักกร็บีกลนืขนมในปากลงคอ

แล้วชี้ไปยังที่นั่งในห้องเรียนเพื่อบอกเขาว่าตนจะกลับไปเอา

จี้รั่งดีใจอย่างที่หาได้ยาก "ไปเถอะ"

เธอวิ่งต๊อกแต๊กกลับไปที่ห้องเรียน ไม่นานเท่าไรก็ออกมา

ในมือถือกระดาษที่พับไว้หนึ่งแผ่นมาด้วย

วิ่งมาถึงตรงหน้าเขา ไม่รู้ท�าไมเธอถึงรู้สึกผิดอยู่หน่อยๆ จึงไม่กล้า

สบตาเด็กหนุ่ม ก้มหน้าและยื่นของให้เขา

จี้รั่งรับไปเปิดดู

ยังคงเป็นประกาศนียบัตรใบเดิม แม้แต่ระดับของสีท่ีจางกับรอยพับ 

ก็ยังเหมือนกับแผ่นนั้นทุกกระเบียด

เพยีงแต่ในประโยคท่ีว่า 'เนือ่งจากนกัเรยีนจีร้ัง่ได้แสดงความสามารถ

โดดเด่นในงานแข่งกีฬาประจ�าฤดูใบไม้ร่วง คว้ารางวัลท่ีหนึ่งมาได้'  

ตรงตัวหนังสือค�าว่า 'งานแข่งกีฬาประจ�าฤดูใบไม้ร่วง' และค�าว่า 'คว้า 

รางวัลท่ีหนึ่งมาได้' มีปากกาด�าขีดทับและแก้เป็น 'เนื่องจากนักเรียนจี้รั่ง 

ได้แสดงความสามารถโดดเด่นในการสอบปลายภาคของปีสอง ได้คะแนน 

เป็นล�าดบัท่ีสองร้อยแปดสบิ'
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บนกระดาษใบนั้นยังวาดเครื่องหมายโยงลูกศรว่าแก้ส�านวนภาษา 

เอาไว้ด้วย!

จี้รั่งนึกอยากจะตีคนตัวเล็กตรงหน้านี่เสียจริง

"นี่เธอเอาของใช้แล้วมาให้ฉันเหรอ!"

ชีอิ้งจนค�า

ฮือ ก็คนเขาง่วนอยู่กับการสอบปลายภาค ท�าให้ไม่ไหวนี่นา

ใครจะไปรู้ว่านายจะมาขอประกาศนียบัตรเร็วขนาดนี้ ผลคะแนน 

เพิ่งออกมาได้ไม่ถึงหนึ่งชั่วโมง เดิมทีฉันก็ไม่มีเวลาจะเตรียมให้อยู่แล้วนะ!
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กริ่งบอกเวลาเข้าเรียนดังขึ้น

ชีอิง้ฉวยจงัหวะคดิหน ีแต่เขาย่ืนมือมาขวาง ตวัเธอท้ังตวัจงึปะทะเข้ากบั

แขนแกร่งของเด็กหนุม่ตรงหน้า จีร้ัง่โอบเอาไว้แล้วลากตวัเธอมาข้างหลงัก่อนจะ 

กดเธอไว้กับผนัง

มือข้างหนึ่งของเขายันผนัง ข้างหนึ่งหยิกเข้าที่แก้มอ่อนนุ่มของเธอ 

"ยังคิดจะหนีอีก"

ตรงบันไดยังมีนักเรียนท่ีรีบเร่งเดินกลับห้อง พวกเขาแทบจะถูก 

ภาพฉากนีท้�าให้ตะลงึจนลกูตาร่วง ชอ้ิีงยังได้ยินเสยีงใครบางคนร้องตะโกนขึน้

ท่ีทางเดิน "มาดูเรว็! ตรงนีมี้คนโดนกดผนงั!!"

เธอเขินสุดๆ แต่ผลักจี้รั่งไม่ออก ใบหน้าแดงซ่านแล้ว

จี้รั่งดุเธอ "ว่ามา! จะชดใช้ให้ฉันยังไง"

กริ่งเข้าเรียนดังขึ้นเป็นครั้งที่สองราวกับสัญญาณย�้าเตือน

ชีอ้ิงร้อนใจอย่างย่ิง โดยไม่ต้องคิดก็เขย่งเท้าจุ๊บท่ีแก้มซ้ายของเขา

หนึ่งที

ต่อจากนัน้ลกูพ่ีกน็ิง่อ้ึงไป ชีอ้ิงฉวยโอกาสปัดมือเขาออก แล้ววิง่หายไป

ไม่เห็นเงาในพริบตา

บทที่
46
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ผ่านไปเนิน่นานจีร้ัง่ถงึค่อยได้สตคินืมา เขายกมอืข้ึนลบูใบหน้าตวัเอง 

ตรงท่ีเธอจูบยังหลงเหลือความเปียกช้ืนอยู่นิดหน่อย หัวใจเต้นเร็วมาก  

ในทางเดินตึกท่ีสงบเงยีบเสยีงหัวใจดงัรวัเรว็เหมือนกบัจะเต้นจนหลดุออกมาจาก

ล�าคอ

เขาสบถเบาๆ "แม่ง"

สบถเสร็จ แม้แต่ตัวเองก็ไม่รู้ว่ามุมปากหยักโค้งขึ้น

เมือ่กลบัไปถงึห้องเรยีน ครวูชิาภาษาและวรรณคดกี�าลงัแจกข้อสอบคนื 

เสียงดังวุ่นวาย นายเบ้ิมชวีหยิบกระดาษข้อสอบของตัวเองกับของจี้รั่ง 

มาเทียบกันแล้วโวยวาย "พี่รั่งเขียนให้ครบแปดร้อยตัวอักษรได้ยังไงเนี่ย! 

หรือว่าเขาจะซ่อนคุณสมบัตินักพูดเอาไว้!!"

เมือ่เงยหน้ากเ็ห็นจีร้ัง่เดนิเข้ามาด้วยใบหน้าอมย้ิมอย่างมีลบัลมคมใน

จึงถามอย่างสงสัยใคร่รู้ "พี่รั่ง มีเรื่องอะไรเหรอถึงได้ดีใจขนาดนี้"

จี้รั่งยื่นมือไปหยิบกระดาษข้อสอบของตนมาแล้วนั่งลง "ไม่มีอะไร"

"ไม่มีอะไรแล้วท�าไมพี่ยิ้มหน้าบานขนาดนี้" นายเบิ้มชวีว่า

"ฉันยิ้มเหรอ" จี้รั่งย้อนถาม

นายเบิ้มชวีได้แต่สงสัย

กระดาษข้อสอบของแต่ละวชิาถกูแจกคนืมาอย่างต่อเนือ่ง ส่วนมากจีร้ัง่

จะเสยีคะแนนไปกบัค�าถามยากๆ ท่ีมีความซับซ้อน พวกค�าถามพืน้ฐานท่ัวไป

เขาไม่มีปัญหาแล้ว

คะแนนของกลุ่มนายเบ้ิมชวีจะมากจะน้อยอย่างไรก็เพิ่มข้ึนจากเดิม 

ท�าให้ในที่สุดคะแนนเฉลี่ยของห้องเก้าก็ไม่ใช่ที่โหล่ของชั้นปีแล้ว

นี่ท�าให้หลิวเหยาดีใจจะแย่ เรียกจี้รั่งไปท่ีห้องท�างานโดยเฉพาะ  

ท้ังยกย่องท้ังชมเชย สุดท้ายก็ถามเด็กหนุ่มด้วยสีหน้าปลาบปลื้ม "สนใจ 

เป็นกรรมการวิชาการคอยคุมให้เพื่อนๆ เรียนหนังสือหรือเปล่า"

จี้รั่งตอบ "ไม่สนครับ"

หลิวเหยาว่า "แล้วหัวหน้าห้องล่ะ"
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จี้รั่งจ้องมองนิ่งๆ 

หลวิเหยาเห็นเขาปฏเิสธทันควันก็ไม่ได้ฝืนขอร้องต่อไป หยิบระเบียน

ของจ้ีรัง่ออกมา ช้ีไปท่ีช่องเบอร์โทรผูป้กครองแล้วถามว่า "เบอร์นีเ้ธอเตมิม่ัวๆ 

ใช่ไหมตัวแสบ ตั้งแต่ปีหนึ่งถึงตอนนี้ครูไม่เคยโทรติดเลย ผลการเรียนเธอ

ในตอนนี้ก้าวหน้ามาก ครูอยากคุยกับพ่อแม่ของเธอหน่อย โรงเรียนกับ 

ผู้ปกครองร่วมมือกันจะยิ่งเป็นประโยชน์ต่อการเรียนของเธอ"

สหีน้าไม่ย่ีหระของจีร้ัง่เคร่งขรมึข้ึน เอ่ยเสยีงเรยีบว่า "ไม่จ�าเป็นครบั"

หลิวเหยาขมวดค้ิวมองเด็กหนุ ่มตรงหน้าเหมือนจะเดาอะไรได ้

ก็เอ่ยอย่างทอดถอนใจ "ลูกจะโกรธเกลียดพ่อแม่ได้สักกี่น�้า พวกเขาต่างก็

วาดหวังให้เธอได้ดีกันทั้งนั้น พูดคุยแลกเปลี่ยนกันสักหน่อย เรื่องขัดแย้ง

จะใหญ่แค่ไหน..."

จีร้ัง่ตดับทอกีฝ่ายด้วยสหีน้าเหลอือด "ไม่มีเรือ่งอะไรงัน้ผมขอตวัก่อน"

จบค�ากไ็ม่รอให้หลวิเหยาตอบโต้ หมุนตวัเดนิออกจากห้องท�างานไปเลย

หลิวเหยามองแผ่นหลังเย็นยะเยือกของเด็กหนุ่มแล้วทอดถอนใจ 

อย่างจนปัญญา ตอนนั้นเองก็นึกอะไรข้ึนได้จึงหยิบโทรศัพท์มือถือ 

มากดโทรออกไปหาคนคนหนึง่ "ฮลัโหล...ครูใหญ่โจว ผมคอืหลวิเหยาครบั 

ใช่ ผมอยากถามอะไรคุณหน่อย คุณรู้จักกับพ่อแม่ของจี้รั่งห้องผมใช่ไหม 

ผมอยากติดต่อพ่อแม่เขามาคุยเรื่องผลการเรียนของเขาสักหน่อย ติดต่อ

ไม่ได้มาตลอดเลยครับ" ไม่รู้ว่าทางฝั่งนั้นพูดอะไรมา สีหน้าของหลิวเหยา

จงึตืน่ตะลงึไปเลก็น้อย "อย่างนีเ้องเหรอ" ชะงกัไปครู่หนึง่กพ็ดูต่อว่า "ได้ครบั...

งั้นรบกวนคุณส่งเบอร์ของพ่อเขามาให้ผม ผมจะติดต่อไปสักหน่อย"

ไม่นานก็ได้รบัเบอร์โทรศพัท์ท่ีครูใหญ่ส่งมาให้ หลวิเหยากดโทรออกไป

เนื่องจากเป็นเบอร์ส่วนตัว คนที่รับจึงเป็นเจ้าตัวโดยตรง ปลายสาย

ทักเสียงขรึมว่า "สวัสดีครับ?"

หลิวเหยาเอ่ย "ใช่คุณจี้หรือเปล่าครับ ผมคือครูประจ�าช้ันของจ้ีรั่ง

ลูกชายคุณ ผมแซ่หลิว"
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ทางนั้นชะงักไป แม้แต่ลมหายใจก็ยังหนักหน่วงขึ้นมา "ครับ ผมเอง 

จี้รั่งเกิดเรื่องอะไรขึ้นเหรอครับ"

หลิวเหยารีบพูดต่อว่า "เปล่าครับ เปล่า เขาสบายดี ที่ผมติดต่อคุณ 

ก็เพราะอยากคุยกับคุณสักหน่อยเรื่องการเรียนของลูกชายคุณ แม้ว่า 

ภาระหน้าท่ีทางการเรียนส่วนใหญ่จะมีโรงเรียนและครูคอยเฝ้าดูแล  

แต่ในการเติบโตของนักเรียน ผู้ปกครองก็มีส่วนส�าคัญมาก สภาพของจี้รั่ง

ในตอนนีม่ั้นคงด ีก้าวหน้าไปอย่างรวดเรว็ แค่หวงัว่าผูป้กครองอย่างพวกคณุ

จะให้ความร่วมมือกับเราเยอะๆ ร่วมกนัดแูลส่งเสรมิความก้าวหน้าของเขาครบั"

ในสายโทรศัพท์ไม่มีเสียงพูดอยู่นาน

หลิวเหยาพูดฮัลโหลอยู่สองครั้งอย่างนึกแปลกใจ ทางนั้นเหมือน 

เพิง่ได้สติคนืมา น�า้เสยีงทุ้มต�า่สัน่เครอืเลก็น้อย "ขอโทษนะครบัคณุครหูลวิ 

ความหมายของคุณคือ...จี้รั่งก้าวหน้าขึ้นมากเหรอ"

หลวิเหยาเอ่ยอย่างดีใจ "ใช่ครบั สอบปลายภาคเทอมนีเ้ขาตดิอยู่ในช่วง

สามร้อยอันดับแรก ตอนเปิดเทอมเขายังเป็นท่ีสุดท้ายของช้ันปีอยู่เลย 

ความก้าวหน้านีแ้ม้แต่บรรดาครอูย่างพวกเรากยั็งรูส้กึเหนอืความคาดหมาย 

แต่ว่าเด็กคนนี้ฉลาด ตอนนี้คงจะพยายามอย่างแข็งขัน ยังมีเวลาอีกครึ่งปี 

ถ้ารกัษาความต้ังใจแบบนีต่้อไปได้เรือ่ยๆ ผมเช่ือว่าเขาจะต้องได้ผลคะแนน

ที่ดีเยี่ยมมากในการสอบเข้ามหา'ลัยแน่"

โทรศัพท์ฝั่งนั้นมีเสียงหายใจแรงๆ ดังแล้วดังอีก ผ่านไปนานมาก 

กเ็อ่ยเสยีงขรมึว่า "รูแ้ล้วครบั ขอบคณุครบัคณุครหูลวิ มีเรือ่งอะไรท่ีต้องการ

ความร่วมมอืจากผม คุณตดิต่อได้ตลอดนะครบั นีเ่ป็นเบอร์ส่วนตวัของผม"

หลิวเหยารู้สึกว่าคุณพ่อของจี้รั่งพูดคุยด้วยง่ายอยู่ ไม่รู้ว่าเด็กคนนั้น

ท�าไมแม้แต่จะพูดยังไม่ยอมพูดถึง คุยไปได้สิบกว่านาที ขณะบทสนทนา

ใกล้จบลง หลิวเหยาก็พลิกระเบียนของจี้รั่งส่วนนั้นออกดู "ใช่แล้วคุณจ้ี  

ผมอยากถามสักหน่อย เบอร์โทรศัพท์หมายเลข 180XXXX นี้เป็นเบอร ์

ของผู้ปกครองท่านไหนครับ นี่คือเบอร์ติดต่อผู้ปกครองท่ีจี้รั่งท้ิงไว้ให ้
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ตอนเข้ามาเรียน ทุกครั้งที่โทรไปก็ไม่มีคนรับ"

ฝั่งนั้นชะงักไป เอ่ยเสียงแผ่วว่า "นั่นคือเบอร์ของแม่เขา"

"แล้วท�าไมถึงไม่มีคนรับเหรอครับ"

"แม่เขาเสียชีวิตไปหลายปีแล้วครับ"

หลิวเหยาเงียบไปครู่หนึ่ง "ขอโทษด้วยครับคุณจี้"

ปลายสายหัวเราะ "ไม่เป็นไรครบั จีร้ัง่เดก็คนนี.้..ต้องขอรบกวนคณุครหูลวิ

ด้วยแล้วครับ"

"แน่นอนอยู่แล้วครับ"

เวลาเรียนเพิ่มเติมที่เหลือโดยรวมแล้วใช้ไปกับการอธิบายข้อสอบ

การบ้านท่ีกองพูนเป็นเนินเขาไม่อาจหยุดย้ังความตื่นเต้นดีใจ 

ของเหล่านักเรียนท่ีมีต่อช่วงเวลาปิดเทอมฤดูหนาวได้ เม่ือกริ่งเลิกเรียน 

คาบสดุท้ายดงัข้ึน ช้ันเรียนมากมายหลายห้องกม็เีสยีงโห่ร้องอย่างตืน่เต้นยินดี

ลอดออกมา "ปิดเทอมแล้วโว้ย!"

บรรดานกัเรยีนต่างสะพายกระเป๋าพุง่ตวัออกจากโรงเรยีนเหมือนม้าพยศ

หลุดจากบังเหียน เริ่มต้นวันปิดเทอมของพวกเขา

เพราะการบ้านเยอะกระเป๋านักเรียนหนัก ผู้ปกครองจ�านวนไม่น้อย 

จงึขับรถมารบัลกูหลานของตนเอง อวีเ๋ฉิงกบ็อกอวีจ๋ัว๋กบัชีอ้ิงไว้แต่แรกแล้วว่า

พวกเขาไม่ต้องนั่งรถประจ�าทางกลับ ให้รอตนมารับ

บรเิวณประตโูรงเรยีนรถตดิใช่ย่อย ทุกหนแห่งมีแต่รถกบัคน ต�ารวจจราจร

ก�าลงัก�ากบัดแูลการสญัจร อวีจ๋ัว๋มองไปท่ัวทุกท่ีแต่หารถของพ่อตนเองไม่เจอ 

ที่หาเจอโดยบังเอิญกลับเป็นรถของจี้เชียน

เธอขบัรถเฟอร์รารีส่แีดงมา ดูโดดเด่นเป็นพเิศษเมือ่อยู่ท่ามกลางรถเก๋ง

ธรรมดา

อวี๋จั๋วมองเห็นเธอก่อน ลังเลอยู่ว่าควรจะเข้าไปทักหญิงสาวหรือไม่ 

แต่จี้เชียนเคยชินกับการรักษาภาพลักษณ์สวยเยือกเย็นเม่ืออยู่ท่ามกลาง
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สภาพแวดล้อมข้างนอก ใส่ชุดหรูท้ังตัวและสวมแว่นตาด�า ดูเย็นชา 

ไม่น่าเข้าใกล้

ถ้าเกดิเธอไม่สนใจตนข้ึนมา กจ็ะท�าลายความม่ันใจในตวัเองของเขามาก

ด้วยเหตนุีอ้วีจ๋ัว๋จงึแสร้งท�าเป็นมองไม่เห็นอีกฝ่ายและถอืกระเป๋านกัเรยีน

เดินไปข้างหน้า จี้เชียนหันมาพอดีก็ชะงักไปครู่หนึ่ง เลื่อนแว่นตาลงมา 

ส่งยิ้มกว้างให้เขา "เฮ้! ไอ้หนู บังเอิญจัง"

ตอนนั้นเองอวี๋จั๋วค่อยหยุดยืนนิ่ง รู ้สึกเกร็งไม่เป็นตัวของตัวเอง  

"คุณมารับจี้รั่งเหรอครับ"

จีเ้ชียนยิม้พลางพยักหน้า "ใช่" เธอมองกระเป๋านกัเรยีนใบใหญ่บนตวัเขา

แล้วถามเขาว่า "กระเป๋านักเรียนหนักหรือเปล่า จะขึ้นรถก่อนไหม รอจี้รั่ง 

ออกมา พี่สาวจะขับรถไปส่งเธอเอง"

อวี๋จั๋วส่ายศีรษะ "ไม่ต้องหรอก พ่อผมจะมารับผมแล้ว"

จีเ้ชียนเข้าใจ เม่ือเธอย้ิมออกมากไ็ม่เหลอืความรูส้กึเย็นชาห่างเหินนัน้แล้ว 

ตระกลูจีก้รรมพันธุด์ ีคนหนึง่กจ็ีร้ัง่ คนหนึง่กจ็ีเ้ชียน ต่างเป็นเหตใุห้บ้านเมือง

ล่มจมได้

อวีจ๋ัว๋ไม่ค่อยกล้าวางสายตาบนใบหน้าของจีเ้ชียน กล่าวตะกกุตะกกัว่า 

"งั้น...งั้นผมไปล่ะ"

จีเ้ชียนพยกัหน้า แล้วจู่ๆ  กน็กึอะไรข้ึนได้ จงึถามเขาว่า "ไอ้หน ูช่วงนี ้

จี้รั่งอยู่ที่โรงเรียนท�าตัวดีมากเลยใช่ไหม"

อวี๋จั๋วใคร่ครวญอยู่ครู่หนึ่ง คิดแล้วก็พบว่าไม่ค่อยได้เห็นจี้รั่งมีเรื่อง

ทะเลาะวิวาทจริงๆ จึงพยักหน้า

ในดวงตาจีเ้ชยีนมีแต่รอยย้ิม อดเอ่ยออกมาอย่างกระหย่ิมย้ิมย่องไม่ได้ 

"ฉันได้ยินครูประจ�าชั้นเขาบอกว่าเทอมนี้ผลการเรียนจี้รั่งก้าวหน้าข้ึนมาก 

สอบปลายภาคยังสอบได้ที่สองร้อยแปดสิบ"

ไม่รู ้ว ่าอวี๋จั๋วไปเอาใจท่ีอยากเปรียบเทียบมาจากไหน "ผมสอบ 

ได้ที่หนึ่งร้อยเก้าสิบ"
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จี้เชียนนิ่งอึ้งก่อนจะหัวเราะคิกออกมา "อืม นายก็เก่งมาก" เธอย้ิม

อย่างมีนัยลึกซ้ึง "พวกเธอสองคนให้ก�าลังใจร่วมมือก้าวหน้าไปด้วยกัน  

เก่งมากๆ"

อวี๋จั๋วครุ่นคิด ท�าไมเหมือนมีอะไรบางอย่างไม่ถูกต้อง

ต�ารวจจราจรถือแท่งไฟจราจรเดินมา "มา ขับมาทางนี้อีกนิดนึง"

จี้เชียนโบกมือให้อวี๋จั๋ว "ไอ้หนู ปิดเทอมฤดูหนาวถ้ามีเวลาก็มาเล่นที่

บ้านเราพร้อมจี้รั่งได้นะ พวกคุณปู่ คุณอารองของฉันจะต้องชอบเธอแน่"

จี้เชียนขับรถจากไปแล้ว ท้ิงให้อวี๋จั๋วสับสนอยู่คนเดียวท่ามกลาง

สายลม

ใครมันอยากจะไปให้คุณปู่กับพ่อของจี้รั่งมาชอบกัน!

คุณพี่สาวเข้าใจอะไรผิดไปหรือเปล่า?!

นักเรียนเดินออกมาจากโรงเรียนกันอย่างต่อเนื่อง จ้ีเชียนจอดรถ 

เสร็จแล้วก็โทรหาจี้รั่ง เสียงรอสายเพิ่งจะดังขึ้นสองครั้ง ที่กระจกหน้าต่าง 

กมี็คนเคาะ จ้ีรัง่ยืนถอืโทรศพัท์มอืถอือยู่ข้างนอก จ้องมองด้วยใบหน้าเฉยชา

จี้เชียนลดกระจกหน้าต่างรถลง "ขึ้นมาสิ ตรงนี้ไม่ให้จอดนาน"

จี้รั่งเหลืออด "พี่มาท�าไมอีก"

จี้เชียนถลึงตาใส่เขา "อะไรคือมาท�าไมอีก เทอมนี้ฉันเพิ่งมาแค ่

สองครั้งเองไม่ใช่เหรอ" เธอมองกระเป๋านักเรียนในมือของน้องชายที่ดูแล้ว

ทั้งหนักทั้งหน่วงก็จงใจท�าเป็นแปลกใจ "ในกระเป๋านายใส่อะไรท�าไมดูหนัก

อย่างนี้ คงไม่ใช่ก้อนอิฐไว้มีเรื่องทะเลาะวิวาทใช่ไหม"

จี้รั่งคร้านจะสนใจเธอ "มีอะไรก็ว่ามา"

จี้เชียนเม้มปากยิ้ม "ได้ยินว่าเทอมนี้นายสอบได้ไม่เลวเหรอ"

จี้รั่งสีหน้าขรึมลง "ใครบอกพี่"

จีเ้ชยีนเบะปาก "พีน่ายคนนีม้ลีกูจ้างใต้สงักดัแปดพันคน อยากสบืถาม

เรื่องแค่นี้จะท�าไม่ได้เหรอ ใช้ได้นี่ไอ้ตัวแสบ ฉันยังนึกว่าจะเกกมะเหรก 

ไปจนเรียนจบ ม.ปลาย"
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จี้รั่งกลอกตาใส่เธอ

จี้เชียนเกาะขอบหน้าต่างรถพลางยักคิ้วหลิ่วตาถาม "ท�าไมอยู่ๆ  

ถึงขยันแล้วล่ะ เป็นเพราะว่าใครบางคนหรือเปล่านะ"

จีร้ัง่นิง่งนัไปครูห่นึง่ บนใบหน้าฉายแววไม่เป็นธรรมชาต ิพดูอึกอักว่า 

"ไม่เกี่ยวกับพี่!"

จี้เชียนอยู่ในวงการธุรกิจมาหลายปี ความสามารถในการดูสีหน้าคน 

ละเอียดยิบ ช่ัวขณะเดียวก็จับความผิดปกติของน้องชายได้ ในใจเธอรับรู้ 

ท้ังประทับใจและช่ืนชมอยู่หน่อยๆ แต่ไม่แสดงออกมาบนใบหน้า แล้วถามเขา

ไปเรื่อยๆ "ปีนี้กลับบ้านมาฉลองตรุษจีนไหม"

สายตาจีร้ัง่เย็นเยียบลง หลบุตาลงพลางเอ่ยค่อนแคะ "ท�าไมผมต้องไป

ฉลองตรุษจีนบ้านคนอื่น"

"บ้านคนอื่นอะไร!" จี้เชียนถูกยั่วจนเกิดไฟโทสะ "นั่นมันบ้านนาย!"

จี้รั่งหันตัวเดินจากไป

จีเ้ชียนถกูเขาย่ัวโมโหเจยีนตายแล้ว "นาย! บทจะอารมณ์เสยีกอ็ารมณ์เสยี! 

ผลการเรียนดีขึ้นแล้ว นิสัยช่วยดีขึ้นหน่อยไม่ได้หรือไง!"

จี้รั่งเดินก้าวยาวจากไปไกลไม่แม้แต่จะหันหน้ากลับ ไม่นานก็หายไป

ท่ามกลางฝูงชน

เธอโมโหขุ่นข้ึง ใช้เวลาสงบอารมณ์อยู่นานกห็ยิบโทรศพัท์มอืถอืข้ึนมา

โทรหาจี้เหว่ยเยี่ยน "ฮัลโหล คุณอารอง หนูเจออารั่งแล้วนะคะ"

"เป็นยังไงบ้าง เขาตกลงไหม"

"ไม่ค่ะ พอหนูพูดว่ากลับบ้านเขาก็เดินหนีไปเลย"

ทางฝั่งนั้นถอนหายใจ "ช่างเถอะ ค่อยๆ ละกัน"

จีเ้ชียนอดปลอบใจไม่ได้ "คณุอารอง อย่าเศร้าไปเลยนะคะ ตอนนีอ้ารัง่

เริ่มเปลี่ยนไปแล้ว เขาจะค่อยๆ โตขึ้น แล้วก็จะเข้าใจว่าตอนนั้นคุณอา..."

จี้เหว่ยเยี่ยนหัวเราะ "เชียนเชียน อาจะไปประชุมแล้ว"

จี้เชียนมองหน้าจอโทรศัพท์มือถือที่มืดลงแล้วก็ถอนหายใจ
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ปิดเทอมฤดูหนาวเริ่มต้นขึ้นในลักษณะนี้

อวีจ๋ัว๋เป็นคนท่ีใกล้จะเปิดเทอมแล้วถงึค่อยท�าการบ้านชดเชยอย่างบ้าคลัง่ 

แต่ละวันจะออกไปเท่ียวเตร่ข้างนอก อู๋อิงหวาโมโหต่อว่าลูกชายอยู่ทุกวัน 

"หัดเอาอย่างพีส่าวแกได้ไหม พีส่าวแกสอบได้ท่ีเก้าของช้ันยังไปทวนหนงัสอื

ที่หอสมุดทุกวัน เมื่อไหร่แกจะรู้ความได้สักครึ่งของพี่สาวแก!"

อวี๋จั๋วกลอกตา แค้นใจอยากขายพี่สาวเขาไปเสียเลย

เธอไปทวนหนังสือที่หอสมุดที่ไหนเล่า!

เธอก�าลังออกเดตอยู่!!

จี้รั่งรอเธออยู่ที่หอสมุดทุกวัน!!!

อ้างชื่อของการทวนหนังสือเพื่อท�าเรื่องอย่างการออกเดต! แถมยัง

เอาเงนิปิดปากเขาอีก! ถ้าไม่ใช่เพราะเล่นเกมในร้านอินเตอร์เนต็ใช้เงนิเปลอืง

ล่ะก็ เขาคงไม่โดนซื้อตัวไปง่ายๆ อย่างนี้หรอก!!

วันก่อนวันสิ้นปี จี้รั่งท่ีไม่เคยท�าการบ้านปิดเทอมฤดูหนาวมาก่อน 

ก็ท�าการบ้านทั้งหมดจนเสร็จ

ชีอิ้งท�าการบ้านเสร็จก่อนเขาหลายวัน สองสามวันมานี้ท่ีเขาท�า 

แบบทดสอบ เธอก็ใช้เวลาทวนเนื้อหาก่อนเรียนของปีสองเทอมถัดไป 

ด้วยตัวเอง

เธอฉลาดสุดๆ ไปเลย

เขาภูมิใจจัง

เมื่อออกมาจากหอสมุด หิมะก็ก�าลังตกอีกแล้ว

"จะฉลองตรษุจนีแล้ว พรุง่นีไ้ม่ต้องมาหอสมดุแล้วนะ อยูบ้่านฉลองตรษุจนี

กับพวกเขาไปดีๆ" จี้รั่งก้มหน้าผูกผ้าพันคอให้เธอ พันรอบทบแล้วทบเล่า 

แม้แต่คางก็ยังพันเอาไว้ ใบหน้าครึ่งหนึ่งท่ีโผล่ออกมาข้างนอกทั้งน่ารัก 

และดูดี

ชีอิ้งพยักหน้า

จี้รั่งยิ้มและลูบศีรษะเธอ "ไป กลับบ้าน"
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ท้ังสองเดนิออกมาข้างนอกเตรยีมจะข้ามถนน รถลนิคอล์นสดี�าคนัหนึง่

หยุดลงที่ด้านข้าง

จีร้ัง่สหีน้าเคร่งขรมึ หน้าต่างรถค่อยๆ ลดลง จีเ้หว่ยเยีย่นนัง่อยู่ข้างใน 

ทักทายลูกชายด้วยรอยย้ิมอบอุ่น "อารั่ง" แล้วก็มองชีอ้ิงท่ีอยู่ข้างๆ เขา  

"นี่เพื่อนลูกเหรอ"

ความอ่อนโยนต่อชีอ้ิงเม่ือครูน่ีข้องจีร้ัง่ได้ปลาสนาการหายไปท้ังหมด 

เหลือเพียงความเฉยชาที่เย็นยะเยือก "คุณมาท�าอะไร"

จีเ้หว่ยเยีย่นไม่ถอืสาต่อความเพกิเฉยนัน้ "พ่อเพิง่ประชุมเสรจ็ ผ่านมา

ทางนีพ้อดี เมือ่กีน้ีเ้ห็นแกยงันกึว่าตาฝาดไป" เขามองชีอิง้ "หิมะตกหนกัแล้ว 

ลุงไปส่งพวกเธอกลับบ้านไหม"

"ไม่ต้อง" จี้รั่งปฏิเสธเสียงเย็น

ชีอิ้งมองส�ารวจผู้ชายข้างในรถอย่างสงสัยใคร่รู้

จี้รั่งดึงข้อมือเธอ แทบจะหันตัวเดินจากไปอย่างหยาบกระด้าง

จีเ้หว่ยเย่ียนเอ่ยเสยีงเบาว่า "อารัง่พรุง่นีเ้ป็นวันสิน้ปีแล้ว กลบับ้านมา

ฉลองตรุษจีนเถอะ"

จี้รั่งหันกลับไปทันที ในดวงตาทารุณเยือกแข็งเสียยิ่งกว่าหิมะน�้าแข็ง 

"กลับบ้านเหรอ ผมยังมีบ้านอยู่เหรอ บ้านของผมไม่ใช่ถูกคุณพังลงกับมือ

หรือไง!"

ราวกับตัวเขามีหนามงอกออกมาท่ัวร่าง ท่ิมแทงจนทุกคนท่ีเข้าใกล้

ล้วนเจ็บปวด

ข้อมือชีอิ้งถูกเขาบีบจนเจ็บ

แต่เธอกไ็ม่ด้ินรน แค่เขย่งเท้าขึน้แล้วลบูศรีษะของเดก็หนุม่อย่างอ่อนโยน

จี้รั่งนิ่งงันไป ได้สติขึ้นจากอารมณ์ที่เดือดปะทุ

เขาก้มลงมองเดก็สาวท่ียืนอยู่ข้างตวั เธอส่งย้ิมให้และใช้ฝ่ามือปัดเบาๆ 

บนเส้นผมของเขาท่ีเต็มไปด้วยเกล็ดหิมะ เหมือนก�าลังพูดว่า 'อย่าโกรธ 

เลยนะ'



Sweet Candy Fairy ให้รักน้ีมีแต่ความหวาน 238

ความเหี้ยมเกรียมในก้นบึ้งดวงตาเด็กหนุ่มจางหายไปทั้งอย่างนี้

เขาจัดหมวกให้เธอดีๆ แล้วจูงมือเธอใหม่อีกครั้ง เอ่ยเสียงเบาว่า  

"ไม่โกรธแล้ว ไปกัน"

แล้วก็ไม่มองจี้เหว่ยเยี่ยนอีก

ชีอ้ิงถูกเขาจูงเดินออกไปหลายก้าว หันมามองผู้ชายในรถท่ีมีสีหน้า

ท่าทางอมทุกข์ แล้วโบกมือให้อย่างน่าเอ็นดู

จี้เหว่ยเยี่ยนตกตะลึง

เขายิ้มและโบกมือให้เด็กสาว



ติดตามความสนุกเพิ่มเติมได้ที่
https://bit.ly/3x7id5m

https://bit.ly/3x7id5m

