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เรือ่งราวในเล่มแรกค้างคาอยู่กับเหตกุารณ์ท่ีลูเ่หยียนก�าลงัสารภาพความในใจ 

ทีม่ต่ีอเซยีวหงั และหลงัจากเหตกุารณ์ท่ีว่านีค้นทัง้สองก็ยงัคงต้องดิน้รนสูช้วีติกันต่อไป

บนเส้นทางท่ีแต่ละคนเลอืก ลูเ่หยียนยังคงมุง่มัน่กับการเป็นนักร้อง การเขยีนเพลง และ 

การท�าวง ส่วนโปรแกรมเมอร์รปูหล่ออย่างเซยีวหงัก็มุง่มัน่กับการท�าโปรเจก็ต์ของเขา 

ต่อไป

แน่นอนว่าชีวิตของคนเรานั้นย่อมต้องเผชิญกับอุปสรรคไม่ทางใดก็ทางหน่ึง  

ไม่มีทางราบรื่นเสมอไปได้ ลู่เหยียนและเซียวหังก็เช่นกัน พวกเขาท้ังสองต่างก็ต้อง 

พบกับอปุสรรคทีเ่ข้ามาท้าทายแรงกายแรงใจ แต่ไม่ว่าจะเป็นปัญหาแบบไหนหรอืจะเป็น

อุปสรรคเช่นไร พวกเขาก็ยังคงไม่หว่ันไหวเพราะยังมกี�าลงัใจและคนท่ีคอยอยู่เคยีงข้าง

ในเล่มน้ีเราจะได้เห็นว่าความสัมพันธ์ของลู ่เหยียนและเซียวหังได้พัฒนา 

จนเป็นมากกว่าเพ่ือนบ้านห้องตรงข้าม แต่จะมากกว่าไปจนถึงข้ันไหน จาก 'ไอ้ลกูหมา'  

ในวันน้ันจะกลายมาเป็น 'คุณแ...' ในวันนี้หรือไม่ ต้องไปติดตามกันต่อใน 'ผมเก็บ 

คุณชายตกอบัได้หนึง่คนครบั'

ด้วยไมตรีจิต

ส�านักพิมพ์เอเวอร์วาย

คำ�นำ�



✱ เซียวฉี่ซาน บิดาของเซยีวหัง ผูอ้ยู่เบ้ืองหลงัชวิีตท่ีมดืมนของชายหนุ่ม  

  นายใหญ่แห่งบริษัทเซียวซื่อกรุ ๊ป อุปนิสัยเย่อหย่ิง  

  ยโสโอหัง รักศักดิ์ศรีและหน้าตาเสียย่ิงกว่าผู ้เป็น 

  ลกูชายแท้ๆ

✱ เก่ออวิ๋นผิง ผูจ้ดัการหญิงมอืทองชือ่ดงั ข้ึนชือ่ว่ามสีายตาท่ีเฉียบคม  

  นกัร้องทีอ่ยู่ในสงักัดของเธอล้วนแต่เป็นเบอร์หน่ึง เวลาน้ี 

  เก่ออว๋ินผิงถือได้ว่าเป็นเบอร์หนึ่งในสายงานดนตรี  

  อีกทั้งยังเป็นหนึ่งในกรรมการของรายการ The Band  

  of the Year รายการประกวดวงดนตรีสุดย่ิงใหญ่ 

  ซึ่งวง VENT ได้ไปเข้าร่วมการประกวดในครั้งน้ีด้วย  

  ถือเป็นตวัแปรแรกเริม่ทีเ่ปิดทางให้แก่ความฝันท่ีจะได้ 

  ทะยานข้ึนมาบนดนิของวง VENT

✱ หนานเหอซาน อดีตหัวหน้าวงแบล็กฮาร ์ต วงท่ีลู ่ เหยียนเคยอยู่ 

  ก่อนท่ีจะมาที่เมืองซย่าจิง ปัจจุบันเขาเป็นมือเบสของ 

  วงสตอร์ม ซึ่งเป็นหนึ่งในวงดนตรีที่เข้าร่วมการแข่งขัน 

  รายการ The Band of the Year โดยวงสตอร์มถือได้ว่า 

  เป็นคูแ่ข่งคนส�าคญัของวง VENT ส�าหรบัการประกวด 

  ในครัง้น้ี

แนะนำ�ตัวละคร



✱ เกาเสียง มอืคย์ีบอร์ดวงสตอร์มทีจ่บัพลดัจบัผลไูด้รูจ้กักับลูเ่หยียน 

  ด้วยความบังเอิญ แต่หลังจากความบังเอิญในครั้งนั้น  

  เกาเสยีงก็กลายมาเป็นสหาย (สมรู)้ ร่วมคดิกับลูเ่หยียน 

  ไปโดยปรยิาย

✱ ถังเจี้ยนตง ผูจ้ดัการค่าย  Soundwave Records ค่ายเพลงชือ่ดัง 

  ทีป้ั่นนักร้องระดบัต�านานมานักต่อนกั เป็นทีนั่บหน้าถือตา 

  ในวงการดนตร ีแต่ว่ากันว่าเป็นคนท่ีค่อนข้างจะประหลาด 

  และพิลกึ



นิยายเร่ืองนี้เป็นเรื่องที่แต่งขึ้นจากจินตนาการของผู้เขียน

ไม่มีความเก่ียวข้องกับบุคคล สถานที่ หรือเหตุการณ์จริงใดๆ

ส�าหรับผู ้อ่านที่มีอายุ 18 ปีข้ึนไป

โปรดใช้วิจารณญาณในการอ่าน
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ลูเ่หยียนคดิค�านวณในสมองคร่าวๆ หนึง่รอบ หากเขากระโดดลงจากเวที  

แล้วว่ิงออกไปทางประต ู ท้ังหมดจะกินเวลาไม่ถึงย่ีสิบวินาที แต่เขากลับพบว่า 

ตวัเองไม่ได้อยากท่ีจะหนี

และหนีไม่พ้นด้วย

ลูเ่หยียนยืนอยู่กลางเวทีท่ีปิดไฟลงไปแล้ว แสงสว่างเดยีวของทัง้เวทคืีอ

แสงจนัทร์ทีส่าดเข้ามาทางหน้าต่างชัน้สองกับบหุรีใ่นมอืคนตรงหน้า

เสยีงของลูเ่หยียนทะลวงผ่านความมดื ก้าวข้ามฮอลล์ทีม่พีวกเขาอยู่แค่

สองคน

ชายหนุ่มพูดต่อ "เหล่าจือหน้าตาดี"

"เขียนเพลงเป็น"

"มคีวามสามารถล้นเหลอื เป็นผูท้รงอิทธิพลในวงการเพลงรอ็กเขตซย่าเฉงิ"

"คุณชายนิสัยไม่ดีแซ่เซียวชื่อหังที่อยู่ข้างล่าง" ลู่เหยียนพูดมาถึงตรงน้ี  

เขาก็เริม่สมัผสัได้ถึงลมหายใจเข้าและลมหายใจออกท่ีร้อนผะผ่าว "ผมเห็นว่า 

คณุดไูม่เลว เป็นแฟนผมไหม"

"..."

แม่เอ๊ย

นี่เขาก�าลังพูดเรื่องอะไร?!

หรือหนีไปเลยดี

บทที่ 47
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น้ิวของลูเ่หยียนเก่ียวแขนเสือ้ ในสมองเขาไม่มสีิง่อืน่ใดนอกจากความสบัสน 

เคร่งเครียดกับความขดัเขินระคนหวาดหว่ันซึง่ไม่เข้ากับมาดชาวรอ็กอย่างสิน้เชงิ 

ท่าทางของลูเ่หยียนตอนนีเ้หมอืนเป็นคนละคนกับลูเ่หยียนทีห่ย่ิงผยองจนมองไม่เห็น

ใครอยู่ในสายตาบนเวทีเมือ่สองชัว่โมงก่อน

เขารู้จักตัวเองดีว่าไม่ใช่คนที่มีนิสัยอิดออด

ชอบหรือไม่ชอบล้วนแบ่งแยกชัดเจน

ถึงหลายปีมานี้เขาจะไม่เจอคนที่รู้สึกชอบพอ แต่เขาคิดมาโดยตลอดว่า 

ถ้าชอบก็จะลยุเลย

ลู่เหยียนใช้เวลาย่ีสบิกว่าปีมาน้ีอย่างโลดโผนกว่าคนอืน่ๆ อยากท�าอะไรก็ท�า 

โดยไม่สนใจว่าใครจะพูดว่ายังไง และไม่เคยแคร์ด้วยว่าใครจะมองเขาแบบไหน  

สมัยเรียน ม.ปลาย เขาตกัีบหัวหน้าอาจารย์ถึงสามปีเตม็ๆ ไม่เคยตัดผมเลยสกัครัง้  

ทัง้ยังเจาะหูเยอะขึน้เรือ่ยๆ อกี

ถ้าชอบก็จะลุยเลย

ประโยคเดียวสั้นๆ ง่ายๆ

แต่ลู่เหยียนกลับพบว่าขั้นตอนการ 'ลุย' นี้มันซับซ้อนกว่าที่ตัวเอง

จนิตนาการภาพเอาไว้มาก...เขาพบว่าตวัเองกล้าหาญสดุๆ แต่ในขณะเดียวกัน 

ก็ตืน่กลวัจนอยากจะมดุลงไปใต้ดนิอยู่รอมร่อ

ลู่เหยียนเห็นสีหน้าของเซียวหังไม่ชัด

แต่เขาเห็นเซียวหังก้มหน้าอัดควันบุหรี่เข้าปอดหน่ึงครั้ง คีบบุหรี่ไว้ท่ีน้ิว  

เดนิมาหาเขาทีละก้าวๆ

พอเซียวหังสูบบุหรี่เสร็จ เขากลับพบว่าบุหร่ีไม่ได้ช่วยอะไร เพราะมัน 

ไม่สามารถช่วยสะกดอารมณ์ใดๆ ได้เลย

เซียวหังมองคนที่อยู่บนเวทีแล้วมีความรู้สึกเหมือนได้ย้อนกลับไปใน 

งานคอนเสร์ิตทีม่แีต่เสยีงกรีด๊ดงัสนัน่อยู่รอบๆ และย้อนกลบัไปในนาทีท่ีลูเ่หยียน 

ร้องว่า 'ฉนัจะขอฝ่าเมฆหมอก เพราะเธอคอืแสงสว่าง'

บางทีเขาอาจจะอยากเดินข้ึนไปแบบน้ีตั้งแต่ตอนน้ัน อยากก้าวข้าม 

ทะเลมนษุย์จ�านวนมหาศาลนัน่ไปทีด้่านบนของเวทเีหมอืนตอนนี้
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พอเซียวหังเดินเข้าไปใกล้ถึงได้เห็นท่าที่ลู่เหยียนยืนอยู่บนเวทีในตอนนี้

ได้อย่างชัดเจน

คนตรงหน้าสวมเสือ้โค้ตของเขา แต่รดูซปิไว้แค่ครึง่เดียว แต่งตัวไม่เรยีบร้อย 

เส้ือเชิต้ก่ึงซทีรสีูด�าข้างในโผล่ออกมานดิหน่อย สร้อยรปูไม้กางเขนแนบติดอยู่บน 

แผ่นอก

แต่ไหนแต่ไรมาสองตาของลูเ่หยียนจะมแีววพร้อมชนปรากฏอยู่เสมอ ซึง่ 

แววตาแบบน้ันมนัดชูดัย่ิงขึน้หลงักรดีอายไลเนอร์ หางตายกสงูนดิๆ ท�าให้ตอน 

ขึน้แสดงบนเวทเีมือ่ก้ีลูเ่หยียนเหมอืนมคีวามเป็นเจ้าลทัธิปีศาจจากไหนก็ไม่รู้

ภายในฮอลล์ที่มีความจุระดับสามร้อยคน ลู่เหยียนยังคงยืนอยู่บนเวที  

ส่วนท่ีด้านล่างเวทเีหลอืแค่เซยีวหังคนเดยีว

ราวกับสถานที่แห่งนี้เป็นของพวกเขาสองคน

"นายเรยีกตวัเองว่าเหล่าจอืกับใคร" เซยีวหงัเหมอืนจะข�านิดหน่อย เขา 

มองลูเ่หยียนพลางกล่าว

ลู่เหยียนไม่เคยคิดเลยว่าเซียวหังจะพูดแบบนี้เป็นประโยคแรก

ยังไม่ทันที่เขาจะมีปฏิกิริยาตอบกลับ เซียวหังก็เปล่ียนเรื่องคุย ช่วงน้ี 

การอดนอนท�าให้เขาต้องสูบบุหรี่หนัก เสียงของชายหนุ่มจึงทั้งต�่าทั้งแหบ

"ฉันเจอคนมาเยอะ"

มีคนจ�านวนนับไม่ถ้วนบอกกับเขาท�านองว่า 'ฉันชอบคุณ'

"เพราะฉนัคือคณุชายใหญ่ตระกูลเซยีว และเพราะหน้าตา...เฮอะ พ่อนาย 

หน้าตาพอออกงานได้หรอก บางคนเขารูส้กึว่าไอ้คนไม่เอาไหนแต่มเีงินอย่างฉัน 

ดเูท่ด"ี

"สมัยเรียนมัธยมปลาย วันๆ ฉันเอาแต่จมอยู่ในห้องคอมฯ เป็นแฟนกับ

คอมพิวเตอร์ ต่อมาฉนัเริม่รูส้กึไม่โอเคกับการใช้ชวีติอยู่ในโลกน้ีเลยย่ิงไม่มอีารมณ์ 

จะเล่นเกมความรกัอะไรอกี"

เซียวหังพูดมาถึงตรงนี้แล้วก็หยุด ไม่ได้พูดต่อ

แต่ว่ากับนายไม่เหมือนกัน

บุหรี่ในมือของเซียวหังเกือบไหม้โดนนิ้ว
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จะโอเคไหม

มีเหตุผลมากมายที่ไม่สามารถปฏิเสธได้

ตัวเขาเองก็ไม่รู้ว่ามันเริ่มต้นขึ้นมาตอนไหน เมื่อเร็วๆ น้ี หรือตอนอยู่ 

บนดาดฟ้า หรอือาจจะเป็นตอนอยู่ทีผ่บั หรอืก่อนหน้าน้ัน

หรอืมนัเริม่ต้นจากคนืฝนตกทีเ่ขาหาทศิทางไม่เจอ ตวัเปียกโชกจนหมดสภาพ 

มร่ีมคนัหน่ึงโผล่ออกมาเหนือศรีษะ เมือ่ช้อนตาขึน้มองก็เจอกับดวงตาของลูเ่หยียน

เซยีวหังยืนอยู่บรเิวณด้านล่างของเวที ห่างจากเวทีไม่ถึงช่วงมอื เขายงั 

ไม่ตอบค�าถามเมือ่ครูข่องลูเ่หยียน เพียงแต่บอกว่า "มาน่ี"

เวทียกสงูขึน้จากพ้ืนไม่น้อย ลูเ่หยียนยืนไม่ค่อยอยู่เป็นทุนเดิมอยู่แล้วเลย 

นัง่ยองลงท่ีข้างเวทเีดีย๋วนัน้ หลงัล้มเลกิความคดิทีจ่ะหนี เขาก็ครุ่นคิดถึงโอกาส 

ทีจ่ะน่ังยองเพ่ือเอาหัวมดุลงระหว่างเข่าทัง้สองข้าง ท�าตวัเป็นนกกระจอกเทศ*

ลู่เหยียนไม่รู้ว่าเซียวหังจะท�าอะไรจึงขยับไปที่ขอบเวทีเล็กน้อย

ต่อมาเขาได้ยินเซียวหังถามว่า "อยากสูบบุหรี่ไหม"

อยู่ดีๆ ก็ถามกันแบบปุบปับ

สูบบุหรี่งั้นเหรอ

สูบบุหรี่อะไร

นี่มันเป็นค�าตอบแบบไหนกัน

แม่ง ตีเป็นความหมายได้ตั้งกี่อย่าง

การสูบบุหรี่หนึ่งตัว...ไม่ใช่ว่าท�าไม่ได้

อารมณ์ของลูเ่หยียนก�าลงัว้าวุ่น พอเขาได้ยินก็มองไปทีม่อืของชายหนุม่  

พบว่าบหุรีใ่นมอืของเซยีวหงัไหม้จนเกือบหมดแล้ว "ยังมบีหุรีอ่กีเหรอ"

เซียวหัง "มี"

พูดจบเซียวหังก็ก้มหน้าสูบบุหรี่ครั้งสุดท้าย

ข้อต่อกระดกูมอืแบบผูช้ายมองเหน็ได้อย่างชดัเจน เวลาสบูบหุรีเ่ขาจะ 

ก้มหน้าลงตามความเคยชนิ ลกูกระเดอืกขยับเลก็น้อยจนเกือบมองไม่เหน็ ไม่ว่า 

* เวลาทีน่กกระจอกเทศเห็นปัญหาหรอืรูส้กึถึงอนัตรายก็จะเอาหัวซกุทรายเสมือนว่าถ้าไม่เห็นศัตรูแล้วศัตรูก็จะ 

ไม่เหน็
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เซยีวหงัจะพูดหรอืไม่ เขาก็มคีวามเสเพลแบบเย่อหย่ิงอยู่แล้ว มเีพียงเวลาสบูบหุรี่

เท่าน้ันทีจ่ะให้เหน็ส่วนทีอ่บอุน่ขึน้มาบ้าง

สุดท้ายเซยีวหังเงยหน้าขึน้เป็นสญัญาณบอกให้ลูเ่หยียนย่ืนหน้าเข้าไปใกล้ๆ

ลู่เหยียนยังไม่ทันได้คิดอะไรต่อ เซียวหังก็ก้มตัวเล็กน้อย มือข้างหนึ่ง 

คบีบหุรี ่ส่วนมอือกีข้างจบัท้ายทอยเพ่ือดงึลูเ่หยียนเข้าหาตัว

ภาพตรงหน้าคือใบหน้าที่ขยายใหญ่ขึ้นของชายหนุ่ม

และวินาทีต่อมา

ริมฝีปากก็พบกับความอบอุ่น เมื่อเซียวหังส่งควันให้กันด้วยท่านี้

จบูของเซยีวหังก็เหมอืนกับตวัเขา คล้ายว่าไม่ได้ตัง้ใจ แต่ความจรงิแล้วกลบั

มาดมัน่อย่างถึงท่ีสดุ ลูเ่หยียนถูกเขาใช้ฟันกัดเบา  ๆจนต้องอ้าปากตามสญัชาตญาณ 

แล้วควันก็กระจายในช่องปาก กลิน่ยาสบูจางๆ มคีวามขมนิดๆ

ในสมองของลูเ่หยียนมเีสยีงดงัตมูแล้วก็ไม่มคีวามคดิใดๆ เหลอือยูอ่กี

จวบจนเซียวหังปล่อยมือที่กดท้ายทอยเขาออก

เซยีวหงัพูดจาแฝงความนัยไร้สาระไม่เก่ง เขาไม่ได้ให้ค�าตอบแบบท่ีลู่เหยยีน

เดาได้หรอืเดาไม่ได้ หรอืถึงขนาดไม่ได้พูดอะไรเลย แต่เขาใช้การกระท�ามาบอก 

'ตกลง' นบัครัง้ไม่ถ้วน

ลู่เหยียนกะพริบตา หน้าแดงเหมือนจะระเบิด เขาเงยหน้าข้ึนบอกว่า 

"คุณจริงจังใช่ไหม"

เซียวหัง "ฉันจูบนายเล่นหรือไง"

เวลาลูเ่หยียนเจอกับความตงึเครยีด เขนิอาย หรอือยู่ในสภาวะท่ีไม่สามารถ

หายตวัไปไหนได้ เขาจะพูดพล่าม ชายหนุม่น่ังยองขณะขบคดิพลางบอกว่า "คณุ 

ยอมจ�านนให้แก่เสน่ห์ของผมมาตัง้แต่แรกแล้วใช่หรอืเปล่า"

"..."

ลูเ่หยียนไล่เรยีงไปจนถึงตอนทีพ่วกเขาสองคนพบกัน "ตรงทางเดนิในตกึ 

ความหล่อของผมไปโดนใจคณุตัง้แต่ตอนนัน้แล้วส?ิ"

"ใครโดนใคร" เซยีวหังกล่าว "ยังจ�าได้หรอืเปล่าว่าตอนนัน้นายท�าผมทรงอะไร"

เซียวหังนิ่งไปนิดก่อนพูดออกมาอย่างเคยปากว่า "ทรงพั้งก์"
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ลูเ่หยียนจดจ�าวีรกรรมอนัด�ามดืของตวัเองได้แม่นย�า ผมทรงไม้กวาดหลากสี

ของเขาเป็นอะไรท่ีทเุรศทุรงัมาก เขาไม่เคยพังแบบน้ีมาก่อน "...ฟัค"

ลูเ่หยียนพยายามเอาศกัดิศ์รขีองตวัเองกลบัมา "ไม่ได้พ้ังก์ขนาดน้ันซะหน่อย"

รอบนีเ้ซยีวหงัไม่ได้ย่ัวอารมณ์เขาเหมอืนท่ีผ่านมา เพียงแค่บอกว่า "อมื"

เทียบกับตอนที่พวกเขาเข้ามาในฮอลล์ว่างๆ ตอนนี้ภายในเหมือนจะ 

สว่างขึน้ไม่น้อย อาจเพราะมกีารเปิดไฟรมิทางข้างนอกแล้ว แสงเลยส่องเข้ามา 

จากรอบๆ

"กลับบ้านกันเถอะ" สุดท้ายเซียวหังยื่นมือมา "คุณแฟน"
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กลับบ้านกันเถอะ

คุณแฟน

มอืของลูเ่หยียนถูกเซียวหงักุมไว้ ทัง้สองคนไม่ได้คุยอะไรกันเยอะ นอกจาก

จงูมอืกันไปแบบนีต้ลอดทาง

พวกเขาเสยีเวลาไปเยอะมากกว่าจะได้เดนิกลบั พอเดนิมาถึงทีป้่ายรถเมล์ 

ก็พลาดรถเทีย่วสดุท้ายทีจ่ะไปโซนเจด็แล้ว

พ้ืนทีโ่ซนนีอ้ยู่ห่างออกมาจากถนนสายหลกัท�าให้ไม่สามารถเรยีกแทก็ซีไ่ด้

เซยีวหงัดแูผนที ่ "เดนิไปข้างหน้าสกัพักแล้วเลีย้วขวาไปถนนไหวหนาน 

จะเรยีกแท็กซีไ่ด้ง่าย"

ลู่เหยียนไม่เคยจ�าทางได้

"เลี้ยวขวา" เซียวหังบีบข้อนิ้วเขาเป็นการบอกว่าเขาเลี้ยวผิด

เซียวหังบอกมาอีกว่า "นายจะเดินไปไหน"

ลู่เหยียนไม่ใช่คนท่ีมีเซ้นส์เร่ืองทิศ แต่หลายปีมานี้เขาต้องตระเวนไป 

ออกแสดงตามท่ีต่างๆ ดงัน้ันไม่ว่าจะไปไหน เขาจะพยายามจดจ�าเส้นทางทีใ่ช้

เดนิทางมาไว้ ไม่อย่างนัน้แค่กะพรบิตาเขาก็ลมืทางกลบัแล้ว

แต่ตอนน้ีเขาไม่จ�าเป็นต้องใช้ความคดิมากมายก็สามารถหลบัตาเดนิได้เลย

ลมแรงในฤดรู้อนพัดผ่านมา ท้องฟ้าของเขตซย่าเฉิงยังคงเต็มไปด้วยดวงดาว

บทที่ 48
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ลู่เหยียนมคีวามรูส้กึเหมอืนเหยียบเมฆลอยกลบัมาทีโ่ซนเจด็ หลงัอาบน�า้ 

สมองก็แจ่มใสขึ้นไม่น้อย เขาเพ่ิงใส่กางเกงเสร็จ ยังไม่ได้สวมเสื้อก็ยืนพิง

อ่างล้างหน้า ใช้มอืข้างเดยีวกดมอืถือเพ่ือโอนเงนิให้หลีเ่จิน้

พวกหลี่เจิ้นต้ังใจถล่มเขาจริงๆ เลยกินกันหมดไปเกือบหกร้อยหยวน  

ถลุงเงินส่วนที่เหลือจากการเปิดแสดงของลู่เหยียนจนเกลี้ยง

หลีเ่จิน้ [น่ีเพ่ิงจะมือ้แรกนะ ฉนัจะบอกให้ อกีเดีย๋วพวกเราจะไปกินมือ้ดกึ 

กันอกี]

ลูเ่หยยีน "พวกนายยังเป็นคนกันอยู่หรอืเปล่า ฉนัไม่มเีงนิแล้ว ถ้าจะกิน 

มือ้ดกึก็จ่ายเองเลย"

หลีเ่จิน้โวยวายอยู่ในสาย [นายสไิม่ใช่คน พอบอกว่าจะไปก็ไปจรงิๆ ตกลง 

นายมเีรือ่งอะไรฮะ!]

ลู่เหยียนตอบตามความจริงว่า "วันนี้ฉันสละโสด"

ฝ่ังของหลีเ่จิน้ยังมสีมาชกิของวงอกีสองคน รแีอก็ชัน่เลยเว่อร์วัง ลูเ่หยียน 

ถูกทัง้สามคนประสานเสยีงตะโกนใส่จนปวดหู โดยเฉพาะต้าเพ่า เขามคีวามรูสึ้ก

เหมอืนถูกใครแย่งพ่ีชายไป เสยีงเลยดงัท่ีสดุในกลุม่สามคน [ใคร!]

ลู่เหยียน "พวกนายเคยเจอแล้ว"

"คนทีม่าหลุมหลบภัยคราวก่อน" ลูเ่หยียนบอก "...ฉนัมองเขามาพักหน่ึงแล้ว 

อดใจไม่ไหว"

ถึงหลี่เจิ้นจะช็อกแต่เขารู้จักลู่เหยียนมาสี่ปี นอกจากการฝึกร้องเพลงกับ 

ท�าดนตรี เขาก็ไม่เคยเห็นคนคนนี้รักใครชอบใคร ดังนั้นเรื่องคนที่ลู่เหยียนคบ 

จะเป็นชายหรอืหญิงเลยกลายเป็นเรือ่งรอง

ในวงการสามารถพบเห็นเรื่องท�านองนี้ได้ไม่น้อย

หลี่เจิ้นพูดอย่างจริงใจว่า [ยินดีด้วย]

ลู่เหยียน "อืม"

หลีเ่จิน้ [ในเมือ่เป็นแบบนีม้นัก็น่าเลีย้งมือ้ดกึเป็นการฉลองไม่ใช่เหรอ]

"...พวกนายเป็นหมูหรอืไง" ลูเ่หยียนด่าหน่ึงประโยค "กินไป เหล่าจอืเลีย้งเอง"

คนทีลู่่เหยียนสนทิด้วยมากท่ีสดุคอืคนในวง เนือ่งจากชวีติของเขาวนเวียน 
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อยู่ทีห่ลมุหลบภัยกับผบั พอโอนเงนิให้หลีเ่จิน้เสรจ็ ลูเ่หยียนก็วางสายท�าให้เพ่ิงมา

รูต้วัว่าเขารูส้กึดมีากจรงิๆ

รู้สึกดีกว่าตอนเปิดคอนเสิร์ตนับครั้งไม่ถ้วนเสียอีก

เขาไม่ต้องตดิปีกให้ตวัเอง หัวใจก็โบยบนิขึน้ไปในอากาศ คล้ายอยากบนิไป

บอกให้ทัง้โลกรูแ้บบไม่มหียุดว่าเซยีวหงัเป็นแฟนเหล่าจอื

ลูเ่หยียนพิงอ่างล้างหน้า อดไม่ได้ทีจ่ะไล่ดเูบอร์ท่ีเมมไว้แล้วกดโทรออก

ตอนหัวหน้าวงแบล็กพีชรับสาย เขาเข้าใจว่าลู่เหยียนโทรมาเรื่อง 

งานครบรอบสี่ปีเลยตั้งใจจะบอกว่า 'เฮ้ พี่น้อง ฉันเห็นงานครบรอบส่ีปีของ 

พวกนายแล้ว สุดยอดมาก' ผลคือประโยคแรกที่ลู่เหยียนพูดกลับเป็น "ช่วงน้ี 

สบายดไีหม ฉนัมเีรือ่งจะบอก"

ปกติถ้าลู่เหยียนจั่วหัวมาแบบนี้แสดงว่าต้องไม่ใช่เรื่องดีแน่ หัวหน้า 

วงแบล็กพีชเลยพูดด้วยน�้าเสียงระแวดระวัง [ฉัน?...ไม่เลว นายมีเรื่องอะไร]

ลู่เหยียนเข้าประเด็นทันทีว่า "ฉันมีแฟนแล้ว"

ปลายสายเงียบกริบ

ลู่เหยียนเม้าท์ต่อ "แฟนฉันหล่อมาก หุ่นก็ดี เขียนโค้ดก็เป็น"

พอพูดมาถึงตรงนีลู้เ่หยียนก็ถอนหายใจ "ฉนักับเขารู้จกักันมาสองเดอืนกว่า 

ตอนน้ันวง VENT ของเราก�าลงัจะแตก ชวีติฉนัไม่เหลอือะไรเลย ก�าลังถูกบบีให้ 

หยุดเดนิไปบนเส้นทางสายดนตร.ี.."

หัวหน้าวงแบล็กพีชยังคงเงียบ

สดุท้ายตอนทีลู่เ่หยียนเล่าถึงอดตีช่วงที ่ 'ฝนเทกระหน�า่' หัวหน้าวงแบลก็พีช 

ก็ท�าลายความเงียบด้วยการระเบิดค�าหยาบมาเป็นชดุว่า [ฟัค แม่แกส ิลูเ่หยียน  

ถ้านายโทรหาฉนัอกี ฉนัจะบลอ็กเบอร์มอืถือนาย! ฉันพูดได้ท�าจรงิ! ไสหัวไปซะ  

(ノ｀Д)ノ!]

ลูเ่หยียนค่อนข้างเสยีดาย "โอเค งัน้ไต้สูอ่ยู่ไหม เดีย๋วฉนัโทรหาเขานะ"

หัวหน้าวงแบล็กพีช [...นายเป็นปีศาจเหรอ]

นับตั้งแต่ที่ลู่เหยียนขายมินิเค้กราคา 19.9 ก็ถูกคนในหลุมหลบภัย 

ครึง่หนึง่บลอ็กเบอร์ไปนานแล้ว พอมเีรือ่งทีเ่ขามแีฟนในงานครบรอบสีปี่ก็ถูก 
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คนในหลมุหลบภัยอกีครึง่หน่ึงบลอ็กเบอร์ไปจนหมด

ลูเ่หยียนแผลงฤทธ์ิหน่ึงรอบแล้วก็พิงอ่างล้างหน้า คล�าหาซองบหุรีท่ี่อยู่

ด้านข้าง

พอน้ิวของเขาแตะถูกซองบหุรี ่ ยังไม่ทันได้เปิดก็เหมอืนโดนไฟชอ็ต เขา

โยนบุหรีซ่องน้ันกลบัไป สดุท้ายก็เอยีงศรีษะสะบดัน�า้บนเส้นผมท่ียังไม่แห้ง

ลู่เหยียนเปิดประตูเดินออกไป เขาเข้าใจว่าเซียวหังน่าจะพิมพ์งานอยู่  

คิดไม่ถึงว่าอกีฝ่ายจะยังคงคยุโทรศัพท์

ไม่รู้ว่าทางนั้นก�าลังพูดเรื่องอะไร

ลู่เหยียนได้ยินแต่เซียวหังบอกว่า "ไม่ไป ไม่มีเวลา"

เซยีวหงัเพ่ิงคยุเรือ่งโปรเจก็ต์เสรจ็ก็ได้รบัสายจากตีจ้๋วงจือ้ท่ีโทรมาถามเขาว่า

จะออกมาดืม่กันสกัหน่อยไหม

มอืข้างหนึง่ของเขาวางอยู่บนคย์ีบอร์ด ส่วนมอือกีข้างก�าลังรบัโทรศัพท์ 

พอเหน็ลูเ่หยียนเดนิออกมา เขาก็ช้อนสายตาข้ึนมอง

ลู่เหยียนกลัวว่าจะกวนเซียวหังจึงถือมือถือตั้งใจจะไปไลฟ์ที่โซฟา

แต่เซียวหังกลับท�าเสียงเฮอะ "มานี่"

ตีจ้๋วงจือ้ได้ยนิจากชวิเซ่าเฟิงว่าเซียวหังก�าลงัท�าโปรเจก็ต์เลยอยากเข้าไป

ถือหุน้เพ่ือสนับสนนุความฝันในการสร้างธุรกิจของพ่ีตน จงึชวนเขาออกมาคุย 

รายละเอยีดกันทีผ่บั [ลกูพ่ี ผมเชือ่ในความสามารถของพ่ี เราให้โอกาสกันและกัน 

สกัครัง้...มาอะไร พ่ีให้ผมไปหาเหรอ]

"..." เซียวหัง "ฉันไม่ได้พูดกับนาย"

ลู่เหยียนเดินเข้ามาหาช้าๆ

เซยีวหงัก�าลงัตกลงกับตีจ้๋วงจือ้ มอืก็ย่ืนมาช่วยถอดต่างหูข้างขวาท่ีลู่เหยียน 

ลมืถอดออก

"จะอาบน�้าก็ไม่รู้จักถอดออก" นิ้วของเซียวหังปัดโดนติ่งหูของลู่เหยียน 

"มัวแต่คิดเรื่องอะไรอยู่"

ต่างหูนั่นเป็นรูปไม้กางเขนกลับหัว ด้านล่างเป็นมุมแหลมคม คาดว่า 

ตอนเล่นคอนเสร์ิตอยู่บนเวทเีมือ่ก้ีเขาคงจะสดุเหวีย่งมาก ต่างหูเลยแกว่งไม่หยุด 
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จนบาดเป็นแผล

ผมของลู่เหยียนยังมีน�้าหยดลงบนคอ ทั้งเย็นทั้งคัน

เขาพบว่าไม่ว่าเมือ่ก้ีตอนท่ีอยู่ในห้องน�า้เขาจะประกาศให้โลกรูว่้า 'เซยีวหงั 

เป็นแฟนของเหล่าจือ' แบบหน้าไม่เปลี่ยนสีได้มากแค่ไหน แต่พอมาเจอหน้า 

เซียวหังจริงๆ แค่คนคนนี้พูดแบบไม่คิดอะไรมาประโยคเดียว หรือท�าอะไร 

แบบไม่ได้ตัง้ใจสกัอย่างหน่ึงก็ท�าให้เขาโอนอ่อนผ่อนตามได้ทุกอย่าง

ตี๋จ้วงจื้อทอดเวลารอเพ่ือคาดเดาว่าปลายสายก�าลังท�าอะไรอยู่ แต่

บรรยากาศอันแสนคลุมเครือท่ีถาโถมเข้ามาน้ีต่อให้เขาอยากจะมองข้ามมาก 

สกัแค่ไหนก็ท�าไม่ได้ [แม่ง ใคร ใครอยู่ข้างพ่ี!]

เซยีวหงัก�าต่างหขู้างนัน้ไว้ในมอื เขาร�าคาญคนในสายเลยเอามอืถือไป

แนบหลููเ่หยียนแทน "คุณแฟน คยุหน่อย"

ลู่เหยียน "ฮะ?"

ทั้งคู่ฟังโทรศัพท์อยู่ด้วยกัน หน้าเลยอยู่ใกล้กันมาก

พอลู่เหยียนพูดจบ เซียวหังก็พูดต่อ "เจ้าสาม เรียกพี่สะใภ้สิ"

คนที่ร้องหารอบนี้กลายเป็นตี๋จ้วงจื้อ

เพราะท่าทขีองเซยีวหงัเป็นธรรมชาตมิาก เมือ่ตีจ้๋วงจือ้ร้องเสร็จ เขาจงึเรยีก

ตามสญัชาตญาณ [พ่ีสะใภ้!]

ลู่เหยียน "..."

"ไม่สิ" คอยจนเซียวหังวางสายไปแล้วลู่เหยียนถึงค่อยได้สติ "ผมจะเป็น 

พ่ีสะใภ้ได้ไง"

เซียวหัง "..."

"พี่เหยียนหล่อไม่เกรงใจ หล่อทะลุทะลวงปฐพี"

"อืม" เซียวหังผงกศีรษะ "แถมยังบินได้ เก่งจริงๆ"

ลูเ่หยียน "..." ขนาดเป็นแฟนกันแล้ว ท�าไมปากหมอน่ียังร้ายได้ขนาดน้ี 

อกีนะ!

ผลของการเรียกพ่ีสะใภ้คร้ังน้ีท�าให้ลู่เหยียนต้องไปกินข้าวกับพวกเขา 
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ในวันต่อมา และต้องเป็นร้านอาหารท่ีพวกเซยีวหังไปกันเป็นประจ�า แต่ช่วงเช้า 

ลูเ่หยียนต้องไปห้องอัด ถึงจะมกีารร้องเพลงใหม่ของวงในงานคอนเสร์ิตไปแล้ว  

แต่ก็ยังไม่ได้ออกซงิเกิลอย่างเป็นทางการ

ลูเ่หยียนใช้เวลาในการอดัเสยีงตลอดช่วงเช้า ตอนออกมาเขารูส้กึเครยีด

อยู่บ้าง

นี่คือความรู้สึกของการไปเจอเพื่อนของแฟน...

วันนีลู้เ่หยียนยืมมอเตอร์ไซค์ของพ่ีเว่ยมา ก่อนลงจากรถเขาสดูลมหายใจ 

เข้าปอดลกึๆ หลายครัง้ ขาหน่ึงข้างยนัพ้ืน และใช้กระจกมองข้างจดัผมสองปอย

พวกเซยีวหงัน่ังตดิหน้าต่างทีช่ัน้สอง ตีจ้๋วงจือ้มองตามสายตาของลกูพ่ี

ลงไป เหน็มอเตอร์ไซค์ดดูคีุน้ตาคนัหนึง่ บนรถมอเตอร์ไซค์มชีายหนุ่มใส่เส้ือยืด  

ขายาวมาก เหมอืนเขาจะสมัผสัอะไรได้เลยเงยหน้าข้ึนมาทันควัน

ตีจ้๋วงจือ้มัน่ใจว่าตนเคยเจอ 'พ่ีสะใภ้' มาแล้วและไม่ใช่แค่ครัง้เดยีวด้วย

ชิวเซ่าเฟิง "คนที่ไปเข้าเรียนแทน?"

ตี๋จ้วงจื้อ "...คนกอบกู้โลก?"

แผนท่ีลูเ่หยียนวางไว้ในใจถือว่าไม่เลว ทีว่่าไม่เลวน้ีมาจากการท่ีเขาขึน้ไป 

ชั้นบนแล้วเปิดประตูทักทายเพ่ือนทั้งสองคนของเซียวหังที่อยู่ในห้องส่วนตัว 

ได้แบบไม่รูส้กึผดิว่า "สวัสดคีรบัทุกคน"

ลูเ่หยียนไม่สนใจว่ากาน�า้ทีอ่ยู่บนโต๊ะจะเป็นชาหรอืเหล้า เขารนิให้ตวัเอง 

แบบเตม็ถ้วย แล้วดืม่รวดเดยีวหมด "แก้วนีผ้มดืม่หมดก่อน ส่วนพวกคณุตามสบาย 

นะครบั!"

เซียวหัง "..."

ตี๋จ้วงจื้อ "..."

ชิวเซ่าเฟิง "..."

พอลู่เหยียนดื่มหมดแล้วก็เดินไปนั่งข้างเซียวหัง

การกินอาหารมื้อน้ีเรียกได้ว่ามีความกลมเกลียวกันดี แม้วิถีชีวิตของ 

พวกต๋ีจ้วงจื้อจะห่างไกลกับเขามาก และลู่เหยียนเองก็ไม่เคยใช้ชีวิตเสเพล 

แบบลกูเศรษฐ ีแต่ช่วงท่ีคยุกันเขากลบัดึงดดูความสนใจจากทุกคนได้
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ตี๋จ้วงจื้อ "นายท�าวงแล้วเล่นกีตาร์เป็นไหม"

ลู่เหยียน "เป็นนิดหน่อย"

ตีจ้๋วงจือ้ตาเป็นประกาย ถึงเขาจะเลกิเรยีนกีตาร์ท่ีเอาไว้จบีหญิงกลางคัน 

นานแล้ว แต่ยังคงมปีมเรือ่งกีตาร์ไฟฟ้า "วันไหนเรามาแลกเปลีย่นวิชากันหน่อยสิ  

ฉนัไม่ได้เล่นนานแล้วเหมอืนกัน"

ลูเ่หยียนไม่รูว่้าจะพูดต่อเรือ่งกีตาร์นียั้งไงจงึต้ังใจว่าจะรบัปากแบบส่งๆ 

ไปสักสองประโยคก่อน แต่เขากลับเห็นเซียวหังดันเหล้าไปตรงหน้าตี๋จ้วงจื้อ  

หวัเราะหยันหนึง่ครัง้ก่อนแก้สถานการณ์ให้ว่า "วิชาครึง่ๆ กลางๆ ของนายจะเอาไป 

สูใ้ครได้"

ตี๋จ้วงจื้อไม่ยอมแพ้ "ผมท�าไม ตอนผมหัดเรียนอาจารย์บอกว่าผมเป็น 

มอืกีตาร์อจัฉรยิะท่ีหาได้ยากนะ!"

"เขารับเงินนายไปเยอะขนาดน้ัน พูดจาแบบน้ีมันเชื่อได้เหรอ ใช้สมอง

หน่อยส"ิ

เซยีวหงั "ครสูอนพิเศษสมยั ม.ปลาย ของนายบอกว่านายมแีววด้านวิชาการ  

แต่สดุท้ายตอนสอบเข้ามหาวิทยาลยันายได้ก่ีคะแนน"

ตี๋จ้วงจื้อ "..."

ท่าทีของตีจ้๋วงจือ้อ่อนลง เขาคบัแค้นจนเจบ็หัวใจจงึชีน้ิว้ไปทางลูเ่หยยีน 

"แล้วพ่ีสะใภ้เก่งมากเหรอ"

มือที่ถือตะเกียบของลู่เหยียนชะงักเล็กน้อย

สุดท้ายเขาได้ยินเซียวหังบอกว่า "เก่งมาก"

หวัข้อเร่ืองกีตาร์ผ่านเลยไปอย่างรวดเรว็ พวกเขาเร่ิมคุยกันถึงประเด็นอืน่  

ลูเ่หยียนวางตะเกียบ ตัง้ใจจะหยิบมอืถือออกมาดเูวลา แต่เพ่ิงจะหย่อนมอืลงไป 

ก็ถูกเซยีวหังคว้าเอาไว้

ดูเหมือนเซียวหังจะรู้สึกว่าการกินอาหารมื้อน้ีมันน่าเบื่อมากเหมือนกัน  

เขาจงึเอนตวัพิงพนักเก้าอีพ้ลางบบีข้อนิว้ของลูเ่หยียนเล่นเงียบๆ

ใต้ผ้าปโูต๊ะ ไม่มใีครสงัเกตเหน็พฤตกิรรมเลก็ๆ น้อยๆ ของพวกเขาสองคน  

ลูเ่หยียนเองก็ขยับนิว้อย่างอดไม่อยู่แล้วเกาไปโดนกลางฝ่ามอืของเซยีวหงัเข้าพอดี
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เซยีวหังเลยพลกิมอืมาจบันิว้น้ันไว้พลางถามว่า "เด๋ียวจะกลบัเลยไหม"

"บ่ายต้องไปผบั" ลูเ่หยียนบอก "ชัน้สองของผบัก�าลงัรโีนเวต ผมต้องไปช่วย"

"แล้วตอนเย็น?"

"ตอนเย็นมีโชว์"

เวลาผ่านไปพักใหญ่ นานจนลูเ่หยียนเข้าใจว่าหมดเรือ่งคยุแล้ว เซยีวหงั 

ก็พูดข้ึนมาว่า "ห้ามถอดเสือ้ผ้ามัว่ซัว่"

"..."

"แล้วอย่าให้คนด้านล่างเวทียื่นมือมาลูบด้วย"

"..."

"ได้ยินไหม"

ถ้าเปลี่ยนเป็นคนอื่นมาพูดจาแบบนี้กับวัยรุ่นชาวร็อกที่ไม่เคยยอมรับ 

การผกูมัด คงถูกลูเ่หยียนเตะปลวิไปนานแล้ว เขาหดมอืกลับมาพร้อมกับบอกว่า  

"รูแ้ล้ว ผมไม่ให้ใครลบูหรอก"

แต่พอลู่เหยียนพูดจบก็นึกอยากกัดลิ้นตัวเองทิ้ง

ฟัค เขาพูดจาพิลึกพิลั่นแบบนี้ได้ยังไง

ถ้าเขาไม่ให้คนอื่นลูบ แล้วเขาอยากให้ใครลูบ

ลู่เหยียนขี่มอเตอร์ไซค์ของพ่ีเว่ย คอยให้จีพีเอสในหูฟังบอกว่า [เรียน 

สมาชิกวีไอพี ทางเรามีความยินดีอย่างมากที่จะให้บริการ] แล้วสะบัดศีรษะ 

เพ่ือไล่ความคดิติดเรตออกไป

ระหว่างท่ีลู่เหยียนก�าลังรอสัญญาณไฟแดง ห่างออกไปไม่ไกลเขาเห็น 

ป้ายโฆษณาท่ีอยู่ฝ่ังตรงข้าม

ป้ายโฆษณาแผ่นนั้นเป็นโฆษณาเคร่ืองส�าอาง ใบหน้าของดาราหญิง 

กินพ้ืนที่ส่วนใหญ่ไปแล้ว แต่ที่แนบติดอยู่บนป้ายโฆษณาเครื่องส�าอางมีพ้ืนท่ี 

เลก็ๆ ท่ีแทรกอยู่ตรงมมุด้วยความยากล�าบาก บนนัน้เขยีนว่า 'ขอเชญิลงทะเบยีน 

เข้าร่วมงาน 'ใครคอืราชานักกินจ'ุ ครัง้ทีห่กแห่งเขตซย่าเฉงิ'
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