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หลงัจาก 'หลนิป้ันซย่า' และ 'ซ่งชงิหลวั' ผ่านเหตกุารณ์ในรสัเซยี ตะลยุสวนสนุก

จยาเยว่ีย และกลับบ้านเกิดของหลินปั้นซย่าด้วยกันมา เหตุการณ์อันตรายมากมาย 

ทีเ่ผชญิท�าให้พวกเขาใกล้ชดิกันมากย่ิงขึน้ และอาจกล่าวได้ว่าต่างก็สนิทสนมรูใ้จกัน

เป็นอย่างดี

แต่เมื่อเหล่าผู้สังเกตการณ์ต้องมาจัดการวัตถุนอกรีตความอันตรายระดับสูง 

อย่างหนึง่ทีเ่ป็น 'ความฝัน' ซึง่ดดูกลนืชวีติของผูห้ลบัใหล พวกเขาก็ได้เข้าไปอยู่ในมติิ

ซึ่งเหมือนจริงจนยากที่จะแยกแยะ ความทรงจ�าที่มีอยู่ของหลินปั้นซย่าเวลาน้ีกลับ 

ลมืเลอืนตวัตนของตวัเอง แน่นอนว่าเขาจ�าซ่งชงิหลวั 'หลีซ่'ู และ 'หลีเ่ย่' ไม่ได้เช่นกัน 

เพราะในโลกแห่งความฝันใบน้ี พวกเขาเป็นเพียงนักเรยีนมธัยมปลาย ไม่มหีลนิป้ันซย่า

เจ้าของห้อง 1303 ไม่มซ่ีงชงิหลวักับลกูเต๋าสบิหน้า มเีพียงหลนิป้ันซย่า เดก็นักเรยีน 

ธรรมดาๆ ท่ีต้องใช้เวลาไปกับชั่วโมงทบทวนด้วยตัวเองภาคค�่าอันแสนยาวนาน กับ 

ซ่งชงิหลวัคนดงัทีห่ลนิป้ันซย่าเคยเฝ้ามองจากท่ีไกลๆ

และความฝันนี้ก็ท�าให้ผู้คนล่องลอยออกห่างจากความจริงมากขึ้นเรื่อยๆ จน 

น่ากลวัว่าจะไม่สามารถกลบัมาสูโ่ลกแห่งความเป็นจรงิได้อกีเลย

ด้วยไมตรีจิต

ส�านักพิมพ์เอเวอร์วาย

คำ�นำ�





✱ เสี่ยวฮวา  วัตถุนอกรตีทีม่รีปูลกัษณ์เป็นเดก็หญิงตวัน้อยถักผมเปีย  

เป็นน้องสาวคนส�าคัญที่คอยอยู่เคียงข้างหลินปั้นซย่า

ในวัยเด็กมาตลอด ปัจจุบันหลินปั้นซย่าและซ่งชิงหลัว

รบัเสีย่วฮวามาอยู่ด้วยกันท่ีบ้าน และเธอยังเป็นเพ่ือนสนิท 

กับเสี่ยวคูอีกด้วย

✱ เสิ่นจวินเย่ียน  ผู้สังเกตการณ์หญิงที่เคยร่วมงานกับซ่งชิงหลัวและ 

หลนิป้ันซย่าในเคสสวนสนกุจยาเยว่ีย และยังเป็นคูด่�ารง 

ของวัตถุนอกรีตหมายเลข 49294 ซึ่งสามารถกักเก็บ

สภาพร่างกายของมนุษย์ไว้ได้ในเวลาที่จ�ากัด

✱ ไป๋ลู่เจ๋อ  หนึ่งในผู ้สังเกตการณ์ขององค์กร เป็นคู ่ด�ารงของ 

วัตถุนอกรตีอย่างหนึง่ท่ีท�าให้ไป๋ลูเ่จ๋อสามารถควบคุมฝน 

ได้โดยแลกกับการบาดเจ็บทางกาย ย่ิงเขามีบาดแผล

มากขึ้น ฝนก็จะตกต่อไปได้นานขึ้น

แนะนำ�ตัวละคร



นิยายเร่ืองนี้เป็นเรื่องที่แต่งขึ้นจากจินตนาการของผู้เขียน

ไม่มีความเก่ียวข้องกับบุคคล สถานที่ หรือเหตุการณ์จริงใดๆ

เนื้อหามีประเด็นอ่อนไหวเกี่ยวกับการตาย การฆ่าตัวตาย การฆาตกรรม

มีการบรรยายถึงเลือดและสภาพศพ การท�าร้ายทางร่างกายและจิตใจ 

และการท�าร้ายเด็ก ซึ่งอาจส่งผลกระทบทางจิตใจ

ส�าหรับผู ้อ่านที่มีอายุ 18 ปีข้ึนไป

โปรดใช้วิจารณญาณในการอ่าน
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มีคนกระโดดตึกแบบน้ีทั้งโรงเรียนจึงแตกต่ืนชุลมุนไปหมด เหล่า 

เดก็นักเรยีนท่ีขีก้ลวัพากันกรดีร้องเบอืนหน้าหนี คนทีใ่จกล้าหน่อยก็ว่ิงมาเกาะ

ขอบหน้าต่างส่งเสียงฮือฮามุงดูความโกลาหล ท้ังห้องเรียนวุ่นวายเละเทะ

ราวกับหม้อโจ๊ก แม้อาจารย์จะสั่งให้ทุกคนอยู่ในความสงบแต่ก็ไม่มีใครฟัง

ว่ากันตามเหตุผล หลินปั้นซย่าเพิ่งเคยเห็นคนตายเป็นครั้งแรกก็ควรจะ

ต้องรู้สึกกลัว ทว่าในใจเขากลับปราศจากระลอกคล่ืนความรู้สึกใดๆ ราวกับ

เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้มาแล้วนับครั้งไม่ถ้วน ความรู้สึกคุ้นเคยน้ีท�าให้ 

หลินปั้นซย่ารู้สึกประหลาดชอบกล เขาย้ายสายตาออกจากตรงน้ัน และเพ่ือ

ให้ตัวเองดูกลมกลืนกับคนอื่นๆ เขาจึงพร�่าบ่นว่า "น่ากลัวจริงๆ ท�าไมจู่ๆ ถึงได้

กระโดดตึกนะ"

"น่ากลัว? ฉันไม่เห็นนายจะกะพริบตาเลยสักนิด กลัวจริงเหรอ" มีคน 

พูดขึ้นมาข้างๆ หลินปั้นซย่า

หลินปั้นซย่าที่โดนจับได้นึกตะลึงอยู่ในใจ หันหน้าไปก็พบว่าเป็นหลี่ซ ู

ทีค่วรยืนรบัโทษอยู่นอกห้อง ไม่รูว่้าเขาวิง่เข้าประตแูล้วมายืนมงุอยู่รมิหน้าต่าง

ตั้งแต่เมื่อไหร่ แล้วก็ไม่รู้ว่าจงใจพูดอะไรแบบนี้ออกมาเพื่อแขวะหลินปั้นซย่า

หรือเปล่า

หลินปั้นซย่ากะพริบตาปริบๆ ไม่ได้ตอบรับ

"น่าเบ่ือ ไม่เหน็จะน่าสนใจเลย" หลีซ่มูองได้ครูห่น่ึงกหั็นหลงั เขาเหลอืบมอง 

บทที่ 56 
ฝัน (2)
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หลินปั้นซย่าคล้ายก�าลังครุ่นคิดอะไรบางอย่าง "ยังไม่น่าสนใจเท่านาย"

หลนิป้ันซย่าไม่ได้อยากสงุสงิกับหลีซ่สูกัเท่าไหร่ เขารกัษาความเงยีบต่อไป  

แสร้งว่าตัวเองเป็นเพียงมนุษย์ท่อนไม้

หลีซ่คูล้ายจะไม่ถอืสาเลยสกันดิ หวัเราะพลางตบไหล่หลนิป้ันซย่า "นาย

รู้จักคนนั้นหรือเปล่า"

หลินปั้นซย่าถามกลับไป "ใคร"

หลี่ซูบุ้ยปากไปนอกหน้าต่าง

หลนิป้ันซย่าผงะ มองไปนอกหน้าต่างถึงได้พบว่าผูช้ายหน้าสวยผวิขาว

ดจุกระเบือ้งเมือ่ครูก่�าลงัมองมาทีห่น้าต่างฝ่ังพวกเขา...ไม่ส ิพูดให้ถูกก็คอืก�าลงั

มองหลนิป้ันซย่าอยู่ตลอดเวลา ทนัทีทีเ่ขาทอดสายตามองไป สายตาก็ประสาน

กับชายคนน้ัน ดวงเนตรด�าขลับคู่น้ัน ไม่รู้ว่าหลินปั้นซย่าตาฝาดไปหรือเปล่า 

เขาถึงเห็นเสี้ยวความอันตรายระคนแทะโลมจากแววตาเฉยเมย ด้วยเหตุนี้ 

เขาจึงก้มหน้าลงด้วยท�าตัวไม่ถูก เอ่ยเสียงแผ่ว "ไม่รู้จักนะ"

"นายไม่รู้จัก?" หลี่ซูกล่าว "นั่นสินะ...แต่ฉันรู้จักล่ะ"

หลินปั้นซย่าแปลกใจ "งั้นเขาคือใครล่ะ"

"ซ่งชงิหลวั ห้องสาม" หลีซ่บูอก "คอืคนทีไ่ด้ท่ีหน่ึงตอนประกาศคะแนนสอบ 

ประจ�าเดือนทุกครั้งตั้งแต่วิชาแรกยันวิชาสุดท้ายไง..."

พอเขาพดูขึน้มาหลนิป้ันซย่ากน็กึออกทนัท ีซ่งชิงหลวัเป็นคนดงัในชัน้ปี

ของพวกเขา ตั้งแต่เข้าเรียนที่นี่จนถึงตอนนี้ คะแนนก็เป็นอันดับหนึ่งมาตลอด 

ทั้งยังเป็นคนท่ีเด็กผู้หญิงในห้องพูดถึงมากท่ีสุด เพียงแต่หลินปั้นซย่าไม่ค่อย

สนใจคนรอบข้างนักก็เลยไม่รู้จักซ่งชิงหลัว

"พวกนายไม่รูจ้กักันจรงิๆ เหรอ" หลีซ่ไูม่ค่อยเชือ่นัก "งัน้ท�าไมถึงจ้องนาย

ตาเป็นมันอย่างกับหมาเห็นกระดูกอย่างนั้นล่ะ"

หลินปั้นซย่าจนปัญญา "เปรียบเทียบแบบนี้คืออยากจะด่าฉันหรือว่า 

ซ่งชิงหลัวกันแน่?"

หลี่ซูหัวเราะคิกคัก "ทั้งสองนั่นแหละ ยังไงเขาก็ไม่ได้ยินฉันหรอก"

หลินปั้นซย่า "..."
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ขณะทั้งคู่ก�าลังพูดคุยกัน เพียงชั่วพริบตาท้องฟ้าก็ครึ้มลง ทั้งๆ ที่เมื่อครู่

ท้องฟ้ายังเปิดโล่งนับพันลี้ แต่ระหว่างที่พูดคุยไปได้เพียงแค่สองสามประโยค

ก็มีเมฆด�าหนาแน่นเข้าปกคลุม ดูอย่างไรก็เหมือนฝนจะตกลงมาเดี๋ยวนั้น

"โธ่ ดูอากาศนี่สิ" หลี่ซูบ่น "ยังไม่ทันเข้าฤดูร้อนก็เอาแน่เอานอนไม่ได้

อย่างกับเด็กน้อย นึกจะตกก็ตก นายพกร่มมาหรือเปล่า"

หลินปั้นซย่ากล่าว "เปล่า"

"ฮี่" หลี่ซูเอ่ยแกมหัวเราะอย่างล�าพองใจ "ฉันพกมา"

เขาก�าลงัจะโม้อกีสองสามประโยคก็โดนห้ิวคอโดยอาจารย์ทีเ่ดนิเข้ามา 

กระชากตัวส่งเขาออกไปยืนอยู่นอกห้องเรียนอีกรอบ หล่ีซูไม่ย่ีหระ ก่อนจะ 

ออกไปยังหัวเราะพลางตะโกนบอกให้หลินปั้นซย่ารอเขาหลังเลิกเรียน...

อาจารย์ได้ยินก็โมโหจนหลุดปากออกมาว่า "ท�าไม คิดจะข่มขู่เพ่ือน 

หรือยังไง"

หลีซ่กูระเง้ากระงอด "อาจารย์ ผมแค่อยากแชร์ร่มกับเพ่ือน เป็นการดแูล

ห่วงใยเพื่อนเฉยๆ"

อาจารย์ไหนเลยจะเชือ่เขา พูดเสยีงแข็ง "ถ้ายังไม่ไปยืนดีๆ  อกี ฉนัจะให้นาย 

ได้ประจักษ์สักหน่อยว่าอะไรคือการดูแลและห่วงใย"

หลีซ่ไูหวไหล่ ดอูย่างไรก็เหมอืนหมตูายไม่กลวัน�า้ร้อนลวก ไม่เหมาะกับ

ใบหน้าที่สวยยิ่งกว่าสาวน้อยของเขาเลยจริงๆ

หลินปั้นซย่าหันกลับไปอีกคร้ัง ซ่งชิงหลัวท่ีอยู่ใต้อาคารก็หายไปแล้ว 

เหลอืเพียงอาจารย์ทีอ่ยู่ดแูลสถานการณ์และศพทีก่ระแทกพ้ืนจนยับเยนิ สายฝน 

เทลงมาซ่าๆ ราวกับผ้าคลุมขนาดมหึมาที่ครอบคลุมโลกท้ังใบไว้ในน้ัน เลือด

ของศพไหลไปกับน�้าฝน ย้อมพื้นคอนกรีตให้เป็นสีแดง

ในท่ีสุดอาจารย์ก็คุมสถานการณ์ได้ สั่งนักเรียนให้ปิดหน้าต่างให้

เรียบร้อย ไม่อนุญาตให้มุงดูกันอีก

หลินปั้นซย่าหันกลับไปมองกระดาษข้อสอบบนโต๊ะ พบว่ามุมหน่ึงของ

กระดาษเปียกฝนจนตัวอักษรถูกเปลี่ยนเป็นรูปร่างประหลาด
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หลงัการสอบย่อยเสรจ็สิน้ก็เป็นชัว่โมงทบทวนด้วยตัวเองภาคค�า่อนัแสน

ยาวนาน ระหว่างนี้ฝนก็ยังตกไม่หยุด ฝนตกกระทบหน้าต่างดังเปาะแปะๆ  

อยูต่ลอดเวลา ในอากาศอวลไปด้วยกลิน่ดนิทีไ่ม่ถึงกับเหมน็แต่ท�าให้หลนิป้ันซย่า 

รู้สึกไม่สบายเล็กน้อย เขาถูจมูก เหลือบมองเวลา อีกยี่สิบนาทีก็จะจบชั่วโมง

ทบทวนด้วยตัวเองภาคค�่าแล้ว

ตอนนีเ้ดก็นกัเรยีนท่ีไม่ได้อยู่หอเลกิเรยีนกันหมดแล้ว ในห้องเรยีนเหลอื

เพียงเด็กหอจ�านวนไม่ก่ีคน คุณภาพความเป็นอยู่ของหอในโรงเรียนไม่ดีนัก 

อีกท้ังใกล้จะขึ้นมัธยมปลายปีสามแล้ว นักเรียนที่ฐานะทางบ้านดีหน่อยก็จะ

ไปเช่าห้องข้างนอกอยู่กันทั้งนั้น มีเพียงนักเรียนท่ีฐานะไม่ดีจริงๆ ถึงจะเลือก

อยู่หอโรงเรียน ดังนั้นคนจึงมีไม่มาก แต่ละห้องก็มีประมาณห้าหกคนเท่านั้น

หลินปั้นซย่าสังเกตว่าหลี่ซูท่ีเดิมทีควรกลับไปแล้วยังไม่ไปไหน นั่งอยู่ 

มุมห้องไม่รู้ก�าลังท�าอะไร เขาแปลกใจเล็กน้อยแต่ในใจก็ไม่ได้คิดอะไรมาก

เวลาล่วงเลยจนพ้นสี่ทุ่มมาแล้ว กริ่งเลิกคาบเรียนดังขึ้น ชั่วโมงทบทวน

ด้วยตัวเองภาคค�่าของเด็กหอจบลงในที่สุด

หลนิป้ันซย่าเริม่เก็บของใส่กระเป๋าหนังสอืเตรยีมพร้อมกลบัห้อง ใครจะรู้ 

ว่าตอนก�าลังก้มหน้ายัดของลงกระเป๋า จู่ๆ หลี่ซูก็เข้ามาประชิดอยู่ตรงหน้า 

หลินปั้นซย่า เอ่ยว่า "นี่ จะไปแล้วเหรอ"

หลินปั้นซย่าเงยหน้าเหลือบมองเขา ส่งเสียงอืมตอบรับ

หลี่ซูกล่าว "นายรู้จักเด็กที่กระโดดตึกฆ่าตัวตายวันนี้หรือเปล่า"

หลินปั้นซย่าถาม "ท�าไม"

"นายน่ีไม่รู้เร่ืองอะไรเลยจริงๆ ใครๆ เขาก็ลือกันท่ัวเลยนะ" เขาล้วง

โทรศัพท์มือถือออกมาส่งให้หลินปั้นซย่า หมายจะให้เขาอ่านเนื้อหาในนั้น

หลินปั้นซย่ารับมาอ่านก็พบว่าเป็นรูปแคปหน้าจอบันทึกแชตสนทนา

ช่วงหนึ่ง ดูจากเนื้อหาบทสนทนาแล้วก็ไม่มีอะไรพิเศษ คร่าวๆ คือคนหน่ึง 

อยากจะไปดูที่ท่ีหนึ่งให้ได้ อีกคนหน่ึงพยายามห้ามปรามอยู่ตลอด สุดท้าย 

ทั้งคู่ก็ทะเลาะกัน แล้วแยกกันไป

หลินปั้นซย่าดูอยู่ครู่หนึ่งก็เข้าใจบางอย่าง "เป็นแชต...ของนักเรียน 
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ที่กระโดดตึกวันนี้เหรอ"

"ฉลาด" หลี่ซูเอ่ยชื่นชม

"เขาจะไปที่ไหน" หลินปั้นซย่ารู้สึกว่าบันทึกแชตนี้ดูคลุมเครือ อ่านแล้ว

ไม่ค่อยเข้าใจนัก

"นายไม่เคยได้ยินต�านานของโรงเรียนเหรอ" หล่ีซูกล่าว "เล่ากันว่าวันท่ี

ฝนตก ในอาคารเรียนตอนสิบสองนาฬิกา เมื่อนับบันไดได้สิบสามขั้นก็จะได้

เจอคนจากโลกอกีใบ" เขาจงใจกดเสยีงต�า่ลงให้ดลูกึลบัพิศวง "ต�านานนีเ้ป็นที่

เล่าขานในโรงเรียนมาหลายปีแล้ว คงไม่ใช่ว่านายไม่รู้เรื่องอะไรเลยหรอกนะ"

หลินปั้นซย่าส่ายหน้าเป็นการบอกว่าตนไม่ค่อยรู้แน่ชัด

"โอเค" หลี่ซูแบมือ "นายมุ่งแต่เรียนอย่างเดียว"

หลินปั้นซย่าเถียงกลับอย่างจริงจัง "ไม่ได้มุ่งแต่เรียนสักหน่อย มุ่งแต ่

เงินทุนการศึกษาต่างหาก"

หลีซ่ถูลงึตา พูดอะไรไม่ออกกับค�าพูดท่ีตอบกลบัมาด้วยจติใจเยือกเย็น

ของหลินปั้นซย่า

"ฉันขอตัว ลาก่อน" หลินปั้นซย่าโบกมือให้เขา เดินจากไป

หลี่ซูนั่งอยู่บนโต๊ะ มองแผ่นหลังของหลินปั้นซย่า ปากพึมพ�าอะไร 

บางอย่าง แต่ก็ไม่ได้เข้าไปขวางอีกฝ่าย

ในท่ีสุดฝนที่ตกมาตั้งแต่ตอนบ่ายก็หยุดลงเสียที ในอากาศคละคลุ้ง 

ไปด้วยกลิ่นคาว จริงๆ แล้วหลินปั้นซย่าไม่ได้รู้สึกพิเศษอะไรกับน�้าฝน แต่ไม่รู้

ท�าไมจิตใต้ส�านึกถึงไม่อยากให้ฝนตกสักเท่าไหร่ เหมือนกับว่ามีคนข้างกาย 

ที่ไม่ค่อยชอบน�้าอย่างไรอย่างนั้น แต่คิดโดยละเอียดแล้ว คนข้างกายเขาก็ 

มีแต่นักเรียนชายห่ามๆ จะมีใครตั้งใจแสดงออกมาว่าตนไม่ชอบน�้าเป็นพิเศษ

บ้างล่ะ

หลินปั้นซย่าแบกกระเป๋าหนังสือเดินออกจากอาคารเรียนแล้วมุ่งกลับ

หอพัก ระหว่างเดินผ่านอาคารเขาก็เห็นเทปก้ันพ้ืนท่ีท่ีต�ารวจท�าไว้เมื่อเช้า  

ตรงกลางพ้ืนท่ีที่ปิดล้อมไว้ก็คือจุดที่คนหล่นลงมา ตอนน้ีศพท่ีร่วงลงมาจน 
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ร่างแหลกเละถูกเก็บไปแล้วเหลือแค่เพียงรอยเลือด ทว่ารอยเลือดก็ถูกฝน 

ห่าใหญ่ชะล้างไปเกือบหมด ราวกับว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในตอนบ่ายเป็นเพียง

ภาพลวงตา

หลินปั้นซย่าท่ีเหม่อลอยเล็กน้อยหยุดฝีเท้า ยืนจ้องตรงน้ันอยู่ท่ีเดิม 

ครู่หนึ่ง ขณะก�าลังมองดูอยู่นั้นด้านหลังก็พลันมีคนเข้ามาตบไหล่เขา

"นี่ นายท�าของหล่นน่ะ" คนด้านหลังกล่าว

หลนิป้ันซย่าหันไปก็เหน็ว่าในมอืคนคนน้ันถือโทรศพัท์อยู่ ไม่รูว่้ามนัเป็น

ของใคร บนนั้นเปื้อนโคลนไปทั่ว โชคดีที่หน้าจอยังสว่างอยู่

"น่ีไม่ใช่ของฉัน" หลินปั ้นซย่าเอ่ยไปตามตรง ของราคาแพงอย่าง 

โทรศัพท์มือถือเขาไม่มีเงินซื้อหรอก แล้วก็ไม่มีความจ�าเป็นต้องใช้ด้วย เพราะ

เขาไม่มีใครที่สามารถติดต่อได้เลยจริงๆ

"แต่มันหล่นลงมาจากตัวนายนะ" นักเรียนคนน้ันมั่นใจสุดๆ "ฉันเห็น 

กับตาเลย"

หลินปั้นซย่ามึนงงเล็กน้อย ได้แต่เอ่ยอย่างลังเล "ไม่ใช่ของฉันแน่ๆ  

เป็นของคนอืน่หรอืเปล่า..." เขามองไปรอบๆ ก็ไม่เห็นใครเลย หลงัจากท้องฟ้ามดื 

ในโรงเรยีนก็ว่างเปล่า ทัง้ยังเงยีบสงดัจนน่ากลวั ด้านนอกอาคารเรยีนมแีค่เขา

กับนักเรียนคนนี้

นกัเรยีนคนนัน้เอ่ย "งัน้ฉนัไม่สนแล้ว นายไม่เอาก็โยนทิง้แล้วกัน" เขากล่าว 

พลางยกแขนขึ้นตั้งใจจะโยนโทรศัพท์มือถือในมือทิ้งจริงๆ

หลินปั้นซย่าเห็นดังน้ันก็ตะลึง ก่อนจะรีบห้ามเขาไว้ "อย่าโยนสิ ถึงจะ

ไม่ใช่ของฉัน แต่คนที่ท�าหล่นจะต้องร้อนใจแน่ๆ ไม่งั้นก็เอาอย่างนี้ ฉันจะช่วย

เอาไปส่งไว้ที่แผนกของหายเองดีมั้ย"

"แล้วแต่นายเถอะ" อกีฝ่ายดเูร่งรบีมาก คล้ายอยากจะรบีออกไปจากตรงน้ี  

หลังยัดโทรศัพท์ใส่มือหลินปั้นซย่าก็หันหลังจากไปทันที

ตอนแรกหลินปั้นซย่ายังอยากคุยกับเขาอีกสองสามประโยค ครั้นเห็น

ท่าทางเขาดูหงุดหงิดก็ได้แต่ยอมแพ้ ก้มหน้าเช็ดโคลนบนโทรศัพท์ให้เกล้ียง

แล้วเกบ็ใส่กระเป๋ากางเกง ตัง้ใจว่าพรุง่นีค่้อยเอาไปให้แผนกของหาย โทรศพัท์มอืถือ 
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เครื่องนี้ดูราคาแพงมาก คิดดูแล้วคนที่ท�าหล่นน่าจะร้อนใจไม่น้อย

แล้วหลินปั้นซย่าก็เดินมาถงึใต้หอพัก แต่ในตอนที่ก�าลังจะขึ้นไปชั้นบน 

จู่ๆ โทรศัพท์ที่เขาใส่กระเป๋าไว้ก็ส่งเสียงดังขึ้น เขาหยิบออกมาดู มันเป็นเบอร์

ที่ไม่ได้บันทึกเอาไว้ เขาไม่รู้ว่าจะเป็นเพ่ือนของคนคนน้ันโทรมาหรือเปล่า 

จึงตัดสินใจกดรับสายโดยไม่รีรอ ทว่ากลับไม่มีเสียงคนพูดจากปลายสายเลย

"ฮลัโหล?...ฮลัโหล?" หลนิป้ันซย่าเรยีกไปหลายครัง้ ในท่ีสุดก็ได้ยนิเสยีง

จากปลายสายจนได้ มันเป็นเสียงลมโหยหวน คล้ายกับก�าลังยืนอยู่บนที่สูง

"มีคนถือสายอยู่หรือเปล่าครับ" หลินปั้นซย่าถาม

ไม่มกีารตอบกลบั มเีพียงเสยีงลมหวีดหวิวดงัขึน้กว่าเดิม ผ่านไปครูห่นึง่

ก็เป็นเสยีงดังลัน่ราวกับมอีะไรหนกัๆ หล่นกระแทกพ้ืน มนัดงั 'พลัก่' เหมอืนกับ 

เสียงแตงโมที่แตกออกเป็นเสี่ยงๆ

หลินปั้นซย่าสะดุ้งโหยง เอาโทรศัพท์ออกห่างโดยอัตโนมัติ ตอนแรก 

เขาคดิว่าอกีฝ่ายโยนโทรศัพท์ลงตกึไปแล้ว ทว่าไม่นานเขาก็ตระหนกัได้ว่าสายน้ี 

ยังไม่ได้ถูกตดั ซึง่แปลว่าโทรศัพท์ของคนปลายสายยังอยู่ดไีม่มคีวามเสยีหาย

[ออกไปจากทีน่ี]่ เสยีงของใครคนหน่ึงดงัข้ึนทีป่ลายสาย จากน้ันหน้าจอ

โทรศัพท์ก็ดับลง

หลนิป้ันซย่ามองโทรศพัท์ด้วยท่าทางเหม่อลอย พูดอะไรไม่ออกไปครูใ่หญ่  

สายนีม้นัแปลกพิลกึเกินไปจรงิๆ คนท่ัวไปบางทีอาจคิดว่าเป็นการแกล้งกัน แต่

หลินปั้นซย่ากลับได้กลิ่นอะไรตุๆ ไม่เป็นมงคลอยู่เลือนราง

ออกไปจากที่นี่? ท�าไมต้องออกไป หลินปั้นซย่าคิดในใจ เขากดหน้าจอ

โทรศัพท์อีกครั้ง มันเปิดไม่ติดและดูเหมือนว่าแบตฯ จะหมดแล้ว เขาจึงได้แต่

กลับห้องตัวเองไปก่อนด้วยความจ�าใจ

ในห้องพัก นักเรยีนคนอืน่ๆ เริม่ทบทวนหนังสอือยู่ใต้โคมไฟอ่านหนังสือแล้ว

หลินปั้นซย่าก็เปิดโคมไฟอ่านหนังสือของตัวเองเช่นกัน แต่ไม่รู้ท�าไม 

คนท่ีปกตกิารเรยีนดเีย่ียมเสมอมาอย่างเขาวันนีก้ลบัเหม่อลอยอยู่ตลอด ไม่ว่า

จะอ่านยังไงก็ไม่เข้าหัวเลย มักจะรู้สึกว่ามีตรงไหนไม่ชอบมาพากล เรื่องราว

ทั้งหมดเหมือนจะเต็มไปด้วยความไม่น่าไว้วางใจชอบกล
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แต่จะคิดยังไงก็คิดไม่ออก

คืนนั้นหลินปั้นซย่าแทบจะไม่ได้นอน เหมือนกับว่าเขาฝันไปหลายเรื่อง

มาก แต่พอตื่นขึ้นมากลับจ�าอะไรไม่ได้เลย

นาฬิกาปลุกดังข้ึนในเวลาหกโมงเช้า หลินปั้นซย่ากระวีกระวาดลุกขึ้น

จากเตยีง กนิมือ้เช้าง่ายๆ แล้วก็ไปห้องเรยีน เขาเข้าไปวางกระเป๋าในห้องเรยีน

แล้วไปยังห้องกิจการนักเรียนท่ีชั้นห้า หมายจะเอาโทรศัพท์ไปส่งให้เร็วท่ีสุด 

แต่ใครจะรู้ว่าเมื่อมาถึงหน้าห้องค่อยมานึกได้ว่าอาจารย์ห้องกิจการนักเรียน

จะมาตอนแปดโมง เขามองประตบูานใหญ่ท่ีปิดสนทิแล้วเหม่อลอยข้ึนมาชัว่ขณะ  

เมื่อก้มหน้าหันหลังจะเดินกลับก็ดันไปชนเข้ากับคนคนหน่ึง หลินปั้นซย่า 

รีบขอโทษขอโพย คาดไม่ถึงว่าพอเงยหน้าข้ึนจะพบว่าคนท่ีชนคือซ่งชิงหลัว 

ทีห่ลีซ่พููดถึงเมือ่วาน อกีฝ่ายมองมาด้วยสหีน้าไร้อารมณ์พลางเอ่ยเสยีงแผ่วเบา 

ยิ่ง "ระวังหน่อย"

"ขะ...ขอโทษ" หลินปั้นซย่ารู้สึกว่าสายตาที่ซ่งชิงหลัวมองมาท่ีตนเองดู

แปลกๆ เลก็น้อย จงึหลบสายตาอย่างท�าตวัไม่ถูก เบีย่งตวัหลบตัง้ใจจะเดนิหนี

แต่เขาเพิ่งก้าวออกไปได้ก้าวเดียวก็ถูกคว้าแขนหมับ คนที่จับเขาเอาไว้

แรงเยอะมาก หลินปั้นซย่าถึงกับร้องซี้ดออกมาอย่างควบคุมไม่ได้ หันไปมอง

ก็พบว่าเป็นซ่งชิงหลัวท่ีคว้าแขนตนเองไว้ เมื่อได้ยินเสียงร้องของเขาก็ 

คลายแรงลงในพริบตา

ซ่งชิงหลัวกล่าว "มาท�าอะไรที่นี่"

หลนิป้ันซย่าตอบ "มขีองทีอ่ยากเอามาส่งคนื ไม่นกึว่าจะมาเช้าไป ประตู

เลยยังไม่เปิด"

"อ๋อ" ปากของซ่งชิงหลัวเอ่ยขานรับ แต่ไม่มีวี่แววจะคลายมือออกเลย  

ยังคงพันธนาการหลินปั้นซย่าไว้อย่างนั้น "ของอะไร"

"โทรศัพท์มือถือ" หลินปั้นซย่าล้วงโทรศัพท์ออกมาจากกระเป๋ากางเกง 

"หลังเลิกเรียนเมื่อวานมีนักเรียนคนหนึ่งเก็บได้ใต้ตึก"

ซ่งชิงหลัวมองโทรศัพท์ฝาพับเคร่ืองสวยท่ีหลินปั้นซย่าถือไว้ในมือ  

เขาหลุบตาลงเอ่ย "อ๋อ"
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หลินปั้นซย่าไม่รู้ว่าค�าว่า 'อ๋อ' นี้มีความหมายว่าอย่างไร เขาอึ้งเล็กน้อย 

ไหนเลยจะรู้ว่าซ่งชิงหลัวกลับดึงแขนพาเขาเดินไปข้างหน้าสองก้าว จากนั้นก็

ล้วงกุญแจออกมาจากกระเป๋ากางเกง เปิดประตูห้องกิจการนักเรียนออก เมื่อ

เห็นว่าหลนิป้ันซย่ายืนมองอึง้ๆ อกีฝ่ายก็อธิบายเสยีงเรยีบ "บางทีก็มาช่วยงาน

อาจารย์น่ะ"

หลินปั้นซย่าทอดสายตานับถือไปให้เขา

"เก็บได้ใต้อาคารไหน" ซ่งชิงหลัวถาม

"อาคารทีเ่กิดเรือ่งเมือ่วาน" หลนิป้ันซย่าวางโทรศพัท์ไว้บนโต๊ะ เขาลงัเล

เล็กน้อย ไม่รู้ว่าตนควรพูดเรื่องหลังจากที่รับสายหนึ่งเมื่อวานด้วยหรือเปล่า

ซ่งชงิหลวัมองโทรศพัท์ทีเ่มือ่วานเปิดไม่ได้แท้ๆ แต่บดัน้ีหน้าจอมนักลบั

ส่องสว่างขึน้อกีครัง้ ซ่งชงิหลวัค้นดใูนโทรศัพท์คล้ายจะหาเบาะแสของเจ้าของ

จากในเครื่อง เพียงแต่มองไม่กี่ทีคิ้วก็ขมวดเป็นปม สีหน้าดูแปลกไปเล็กน้อย

หลนิป้ันซย่านกึว่าโทรศพัท์พังแล้วจึงรบีอธิบาย "ฉนัไม่ได้ท�าอะไรมนัเลยนะ  

แค่รับสายเดียวเอง"

"ปัญหาไม่ได้อยู่ที่นาย"

"งั้นมีอะไรเหรอ" หลินปั้นซย่าประหว่ันขึ้นมาชอบกล โทรศัพท์เครื่องน้ี 

ดูแพงมาก ถ้าพังจริงๆ เขาจะหาเงินจากไหนมาชดใช้

"โทรศัพท์เครื่องนี้..." ซ่งชิงหลัวกล่าว "ไม่ควรมาอยู่ที่นี่"

หลินปั้นซย่ามึนงง

"มันเป็นของฉินสวี่" ซ่งชิงหลัวพูดต่อ "รู้จักฉินสวี่หรือเปล่า"

นีเ่ป็นชือ่ท่ีไม่เคยได้ยินมาก่อน หลนิป้ันซย่าย่อมไม่รูจ้กัดงัน้ันจงึส่ายหน้า

"เขาคือคนท่ีกระโดดตึกเม่ือวาน" ซ่งชิงหลัวพับโทรศัพท์ "เขาชื่อฉินสว่ี 

และนี่คือโทรศัพท์เขา"

หลนิป้ันซย่าเหม่อทนัท ี"ตะ...ตอนท่ีกระโดดตกึเขาไม่ได้พกโทรศพัท์เหรอ"

ซ่งชิงหลัวช�าเลืองมองเขา "น่าจะพกไว้"

หลินปั้นซย่าเอ่ย "งะ...งั้นมันเกิดอะไรขึ้น"

ซ่งชิงหลัวครุ่นคิด "ใครเป็นคนเอาโทรศัพท์เครื่องนี้ให้นาย จ�าหน้าตา 
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คนคนนั้นได้หรือเปล่า"

หลินปั้นซย่านึกย้อนถึงคนที่เอาโทรศัพท์ให้เขาเมื่อวานโดยละเอียด แต่

ตอนนั้นฟ้ามืดเกินไปและเขาก็ไม่ได้สนใจนัก ตอนนี้มานึกดูแล้ว คนคนนั้นก็ดู

แปลกๆ นดิหน่อย หลงัจากเอาโทรศพัท์ให้เขาแล้วก็หายตวัไปเลย หลนิป้ันซย่า 

กระวนกระวาย รู้สึกเหมือนว่าตัวเองไปเจออะไรที่ไม่ควรเจอเข้า

ซ่งชิงหลัวฟังค�าบอกเล่าของอีกฝ่ายจบก็นิ่งเงียบไปครู่ใหญ่ ในตอนท่ี

หลนิป้ันซย่าเกือบจะทนไม่ไหวแล้วถามค�าถามออกมาอย่างอดไม่ได้ เขาก็ก้มหน้า 

ค้นโทรศพัท์อยู่ครูห่นึง่ จากนัน้ก็ย่ืนรปูภาพหน่ึงไปตรงหน้าหลนิป้ันซย่า "ใช่คนน้ี 

หรือเปล่า"

หลินปั้นซย่ามองแล้วพยักหน้ารัวๆ "ใช่ๆๆ คนนี้แหละ"

ซ่งชิงหลัว "..."

"ท�าไมเหรอ" หลินปั้นซย่าถูกสีหน้าของอีกฝ่ายท�าให้กลัว "ท�าไมท�าหน้า

แบบนี้ล่ะ"

ซ่งชิงหลัวกล่าว "คนคนนี้ก็คือฉินสวี่"

หลินปั้นซย่า "..."

ความเงียบแผ่ขยายไปทั่วบริเวณ หลินปั้นซย่ารู้สึกว่าริมฝีปากแห้งผาก 

ไม่รู้จะพูดอะไรไปขณะหน่ึง เขานึกถึงตอนที่ตนรับสายน้ัน มันเหมือนมีเสียง

ใครบางคนตกลงมาจากที่สูง มานึกดูตอนนี้คนคนนั้นคงไม่ใช่ว่าเป็น...ฉินสว่ี

หรอกนะ ย่ิงคิดก็ย่ิงเหลือเชื่อ หลินปั้นซย่าได้ประสบเรื่องที่เหนือขอบเขต 

การรับรู้แบบนี้เป็นครั้งแรก รู้สึกลนลานขึ้นมาทันที

ในขณะที่ซ่งชิงหลัวดูสงบนิ่งมาก เขาเอ่ย "นายกลับไปก่อนเถอะ ชั่วโมง

ทบทวนด้วยตัวเองภาคเช้าจะเริ่มแล้ว"

หลินปั้นซย่ามองเวลาถึงพบว่าเขาคุยกับซ่งชิงหลัวมาครึ่งชั่วโมงแล้ว  

จึงลุกขึ้นยืนก่อนบอกลา

"หลินปั้นซย่า" ซ่งชิงหลัวเอ่ย "มีเรื่องอะไรก็มาหาฉันได้ทันที"

หลนิป้ันซย่าตอบรบั ในใจเป่ียมไปด้วยความซาบซึง้ใจ เขาคดิว่าคนคนนี ้

ถึงแม้หน้าตาจะนิง่เฉยเย็นชา บคุลกิก็ดหู่างเหนิ แต่ไม่คดิเลยว่าจะเข้าอกเข้าใจ
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คนอื่นขนาดนี้ อาจจะเป็นเพราะคนอื่นๆ ไม่กล้าเข้าใกล้ซ่งชิงหลัวจึงเข้าใจผิด 

ทว่าหลังจากเขากลับถึงห้องเรียนอย่างสุขใจ จู่ๆ ก็นึกเรื่องอะไรขึ้นได้จน 

นั่งตะลึงค้างอยู่กับท่ีนั่งตัวเอง...เมื่อก้ีตอนที่เขาคุยกับซ่งชิงหลัว ต้ังแต่ต้น 

จนจบเขาก็ไม่ได้แนะน�าชื่อตัวเองเลย ถ้าอย่างนั้นซ่งชิงหลัวรู้ได้ยังไงว่าเขา 

ชื่ออะไร แล้วยังเรียกชื่อหลินปั้นซย่าออกมาตรงๆ แบบนั้นอีก?

หลนิป้ันซย่าพลนัรูส้กึว่าซ่งชงิหลวัคนนีด้เูหมอืนจะ...ประหลาดมากจรงิๆ

เรื่องโทรศัพท์ท�าให้หลินปั้นซย่าไม่เป็นอันท�าอะไรตลอดทั้งช่วงเช้า

ไม่ง่ายเลยกว่าจะทนเรยีนมาจนถึงช่วงพักกลางวนัได้ เหล่าเพ่ือนร่วมชัน้

ทั้งหมดต่างใช้เวลาครึ่งชั่วโมงในการฟุบงีบกับโต๊ะ หลินปั้นซย่าก็เช่นกัน ทว่า

ทนัทท่ีีฟุบหน้าลงไปเขาก็ถูกหลีซ่เูข้ามาก่อกวนจนได้ หมูน้ี่หลีซ่ดูสูนอกสนใจเขา 

มากผิดปกติ อย่างกับว่าได้เจอของเล่นอะไรน่าสนใจอย่างไรอย่างนั้น อีกฝ่าย

เข้ามานั่งข้างๆ แล้วเล่าเร่ืองผีให้ฟัง หลินปั้นซย่านั่งฟังโดยไม่มีปฏิกิริยาใดๆ 

คิดในใจว่าเรื่องที่หลี่ซูเล่ายังไม่น่ากลัวเท่าเรื่องที่เขาเจอมากับตัวเสียด้วยซ�้า

เมือ่หลีซ่ไูม่ได้รบัความสนใจจากหลนิป้ันซย่าจงึมองอกีฝ่ายด้วยสายตา

พินจิพิเคราะห์ แล้วเอ่ยอย่างเมนิเฉยว่า "หลนิป้ันซย่า นายจะไม่มท่ีาทีอะไรหน่อย 

เลยเหรอ"

หลนิป้ันซย่าเอ่ยข้ึนด้วยความอบัจนปัญญา "ช่วยปล่อยฉนัไปได้หรอืเปล่า"

"ไม่เอา" หลีซ่กูล่าว "ห้องน้ีมแีต่คนน่าเบือ่ มแีค่นายท่ีดนู่าสนใจนดิหน่อย"

"บอกทีว่าฉันน่าสนใจตรงไหน ฉันเปลี่ยนมันทันมั้ย"

หลี่ซูหัวเราะออกมาอย่างอดไม่ได้ หลินปั้นซย่าคนนี้ดูผอมแห้ง สวม 

ชุดนักเรียนตัวหลวมโพรกไม่พอดีตัว แล้วยังหน้าตาหล่อเหลาดูไร้พิษภัยอีก  

ดยัูงไงก็เป็นประเภทเด็กดว่ีาง่ายน่ารงัแก คงเป็นเพราะสารอาหารไปหล่อเลีย้ง

ไม่ทัน สผีมเขาถึงอ่อนกว่าคนทัว่ไปมากๆ ค่อนไปทางสนี�า้ตาล พวกนักเรยีนหญิง 

ทีย้่อมผมไม่ได้เพราะกฎโรงเรยีนต่างพากนัอจิฉาหลนิป้ันซย่าสดุๆ โดยทีเ่จ้าตวั 

ไม่รับรู้ แต่หลี่ซูรู้ดีว่าเพ่ือนร่วมช้ันของเขาคนนี้มีคนในห้องชมชอบอยู่ไม่น้อย 

น่าเสียดายที่หลินปั้นซย่าไม่รู้เรื่องอะไรเลย วันๆ รู้แต่เรื่องเรียน
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หลีซ่บู่นกระปอดกระแปดอยู่ข้างๆ แล้วหลนิป้ันซย่าก็ฉกุคดิถึงเรือ่งของ

ซ่งชิงหลัว เขาคิดว่าหลี่ซูอาจจะรู้จักซ่งชิงหลัวอยู่บ้างจึงลองเชิงถามดู

หลี่ซูคล้ายจะกลัวซ่งชิงหลัวนิดๆ กล่าวว่าคนคนนี้จะท�าให้วุ่นวายมาก

พร้อมก�าชับห้ามไม่ให้หลินปั้นซย่าไปหาเรื่องเขาโดยเด็ดขาด

หลินปั้นซย่าแปลกใจ "เขาวุ่นวายยังไงเหรอ"

หลี่ซูกดเสียงกล่าว "นายอย่ามองว่าเขาเป็นเด็กดีล่ะ จริงๆ แล้วร้าย 

ย่ิงกว่าฉันซะอีก ถ้านายไปท�าให้เขาไม่พอใจเข้า มันจะไม่จบท่ีการต่อยตีกัน

แค่ยกเดียวหรอกนะ"

หลนิป้ันซย่าคดิในใจ ดเูหมอืนนายจะเตอืนฉนัช้าไปแล้ว เพราะถึงแม้ว่า

ตอนนี้จะไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นก็เถอะ แต่ซ่งชิงหลัวเหมือนจะสนใจเขาเข้าแล้ว 

เจ้าตัวถึงกับรู้ชื่อของเขาด้วย

ระหว่างที่หลี่ซูก�าลังพูดอยู่น้ันจู่ๆ โทรศัพท์ก็สั่นครืดๆ เขาเปิดขึ้นดู  

มันเป็นข้อความหนึ่ง หลังอ่านจบก็ไม่รบเร้าหลินปั้นซย่าอีก ลุกข้ึนบอกว่า 

มีเรื่องนิดหน่อยแล้วขอตัวลา

หลินปั้นซย่าอยากให้เขารีบๆ ไปใจจะขาด มองหลี่ซูเดินไปท่ีประตู  

ข้างประตูมีเงาร่างสูงใหญ่ยืนอยู่ เหมือนว่าจะเป็นเพื่อนของหลี่ซู ชาวต่างชาติ

ที่จากบ้านเกิดมาเรียนที่นี่

หลินปั้นซย่าเห็นเขาออกไปแล้วถึงดึงสายตากลับมา

วิชาเรยีนในช่วงบ่ายทัง้ยาวนานท้ังทรมาน ตอนเท่ียงหลนิป้ันซย่ากินข้าวไป 

ไม่เยอะนัก ตอนน้ีก็เลยหิวข้ึนมาแล้ว ด้วยเหตุนี้หลังหมดคาบเรียนจึงไปหา

อะไรกนิท่ีโรงอาหารนดิหน่อยแล้วถึงกลบัห้องเรยีน เพียงแต่ทันททีีเ่ขากลบัมา

ถึงห้อง ก็รู้สึกว่าตอนที่เดินเข้าห้องเรียน เพ่ือนๆ ในห้องต่างมีสีหน้าแปลกไป 

ขณะท่ีเขาก�าลังคิดว่าเกิดอะไรข้ึน เพ่ือนโต๊ะข้างเคียงก็สะกิดเขาแล้ว 

กระซิบกระซาบ "มีคนมาหานายน่ะ"

หลินปั้นซย่าถามว่า "ใครเหรอ"

เพื่อนคนนั้นเอ่ย "ซ่งชิงหลัว...นายไปรู้จักกับเขาตั้งแต่เมื่อไหร่"

หลินปั้นซย่าเอ่ยเสียงห่อเหี่ยว "เมื่อเช้านี้น่ะ"
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"เมื่อเช้านี้? ล้อเล่นหรือเปล่า ฉันว่าเขาดูสนิทกับนายมากเลยนะ เขา 

ยังบอกให้นายโทรหาถ้ากลับมาแล้ว"

หลินปั้นซย่ากล่าว "แต่ฉันไม่มีโทรศัพท์นะ"

เพ่ือนโต๊ะข้างเคียงเสนออย่างกระตือรือร้น "ไม่เป็นไรๆ ใช้ของฉันได้!" 

เขากล่าวพลางยัดโทรศัพท์ใส่มือหลินปั้นซย่า แล้วยังส่งกระดาษท่ีเขียนเบอร์

โทรศัพท์มาด้วย

หลนิป้ันซย่าลงัเลครูห่น่ึง สดุท้ายก็ต่อสายหาซ่งชงิหลวั ปลายสายกดรบั

ทันทีที่โทรติด เขาบอกให้หลินปั้นซย่าไปหาที่ชั้นห้า เดิมทีหลินปั้นซย่ายังลังเล

อยู่เล็กน้อย แต่น�้าเสียงของซ่งชิงหลัวฟังดูแน่วแน่มาก ดูเหมือนเขาจะม ี

เรื่องส�าคัญ ไม่ให้เวลาหลินปั้นซย่าได้สงสัยนาน พูดจบก็ตัดสายทิ้งทันที

ด้วยความจนปัญญา หลนิป้ันซย่าจงึได้แต่คนืโทรศพัท์ให้เพ่ือนโต๊ะข้างเคยีง 

ไป แล้วตั้งใจจะไปหาซ่งชิงหลัวที่ชั้นห้า ตอนที่ยื่นโทรศัพท์ให้ จู่ๆ หลินปั้นซย่า

ก็ถามออกมา "ฉันยืมโทรศัพท์นายบ่อยๆ เหรอ"

"ไม่นะ" อีกฝ่ายกล่าว "นายจะยืมโทรศัพท์ฉันท�าไม"

หลินปั้นซย่าพูดว่า "นั่นสิ ฉันจะยืมโทรศัพท์นายไปท�าไม"

เพ่ือนโต๊ะข้างเคยีงท�าหน้าตาพิลกึพิลัน่ ไม่เข้าใจว่าหลนิป้ันซย่าพูดอะไรอยู่  

หลนิป้ันซย่าเองก็ไม่อยู่อธิบายให้ฟัง เขาลกุขึน้จากทีน่ั่งทันที ในท่ีสุดก็เจอแล้ว

ว่าสิ่งที่รบกวนใจเขามาตลอดตั้งแต่เมื่อวานคืออะไรกันแน่

เพราะตัวเองไม่ได้ซ้ือโทรศัพท์ แล้วก็แทบไม่ได้ติดต่อกับคนอื่นเลย 

ส�าหรบัหลนิป้ันซย่าแล้วเดมิทีเขาควรจะรูส้กึไม่คุน้เคยกับส่ิงน้ี เขาไม่รูจ้กัวิธีใช้มนั 

แล้วก็ไม่มีความทรงจ�าว่าเคยใช้งานโทรศัพท์มาก่อน แต่ไม่ว่าจะเป็นตอนท่ี 

รับสายเมื่อวาน หรือว่าท่ีโทรออกหาซ่งชิงหลัววันน้ี หลินปั้นซย่าก็เหมือนจะ 

ใช้งานอุปกรณ์ช้ินเล็กนี้ได้โดยไม่ต้องมีใครสอนเลย...ราวกับว่าเขาเคยใช ้

มาแล้วนับร้อยนับพันครั้งก็มิปาน

หลินปั้นซย่าเงียบขรึมตลอดทาง ในใจคิดเดาไปร้อยแปด แต่ก็ไม่มี 

ข้อสันนิษฐานไหนสามารถอธิบายสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวเขาได้

หลินปั้นซย่ายังคิดค�าตอบไม่ออก เขาก็เดินขึ้นมาถึงชั้นห้าแล้ว ชั้นห้า
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ไม่ใช่ชั้นของห้องเรียน ส่วนใหญ่เป็นห้องพักครู หลินปั้นซย่าเดินไประยะหนึ่ง 

ก็เห็นซ่งชิงหลัวที่อยู่สุดระเบียงทางเดิน

ซ่งชิงหลัวพิงขอบระเบียง เหมือนก�าลังก้มหน้าเล่นโทรศัพท์อยู่ ท้ังๆ ท่ี

เขาก็สวมชุดนักเรียนอยู่เหมือนกันแท้ๆ แต่กลับแต่งชุดนักเรียนออกมาได้มี

สไตล์ต่างกันอย่างสิ้นเชิง หลินปั้นซย่าก้มหน้ามองรองเท้าพละท่ีไม่พอดี 

เท้าของตน แล้วยังขากางเกงท่ีหลวมโพรก เขาดึงชายเสื้อตัวเอง หมายจะ 

ไล่ความน้อยเนื้อต�่าใจที่ผุดขึ้นมาออกไป

ซ่งชงิหลวัได้ยินเสยีงฝีเท้าหลนิป้ันซย่าก็เก็บโทรศัพท์ก่อนมองมาทางเขา 

หลนิป้ันซย่าเตีย้กว่าอีกฝ่ายมาก ดผูอมแห้ง ทัง้ๆ ทีข้ึ่น ม.ปลาย แล้วแต่ขนาดตวั 

ก็ยังเหมอืนกับเดก็ ม.ต้น อยู่เลย ซ่งชงิหลวัมองเขาเดนิมาตรงหน้าตน หลนิป้ันซย่า 

เงยหน้าขึ้นอย่างระมัดระวังแล้วเอ่ยถาม "มีธุระอะไรเหรอ"

เห็นๆ อยู่ว่าเป็นเพียงการพูดคยุธรรมดา แต่ซ่งชงิหลวักลบัเหมอืนก�าลงั

รังแกเด็กน้อยอยู่ชอบกล เขาเม้มปากเป็นมุมโค้งท่ีดูไม่ค่อยจะสบอารมณ์นัก 

เอ่ยเสียงเรียบ "ไม่มีธุระแล้วจะเรียกนายมาไม่ได้เหรอ"

"ปะ...เปล่า ฉันยังต้องเข้าคาบทบทวนภาคค�่าอีกน่ะ"

ซ่งชิงหลัวกล่าว "เมื่อวานนายเจอเรื่องแบบนั้นไป ไม่มีอะไรอยากพูด 

หรือรู้สึกแปลกใจบ้างเลยเหรอ"

หลินปั้นซย่าเอ่ย "เหมือนจะทะแม่งๆ นิดหน่อย แต่พวกเราจะท�าอะไร

ได้ล่ะ"

ซ่งชิงหลัวขยับเข้ามาใกล้ใบหน้าเขา ปากหวิดจะแตะโดนปลายหูของ

หลนิป้ันซย่าอยู่รอมร่อ เสยีงของซ่งชงิหลวัเบาประดจุเสยีงลม ลมหายใจกรุน่ร้อน 

ท�าให้หลินปั้นซย่าต้องหดคอหนีอย่างอดไม่ได้ ซ่งชิงหลัวกล่าว "ฉันเห็น

ประวัติการโทรแล้ว ครั้งสุดท้ายนายรับสายสายหน่ึงด้วยใช่มั้ย นายไม่สงสัย

เหรอว่าใครเป็นคนโทรมา"

หลินปั้นซย่าเอ่ย "เป็น...เป็นใครเหรอ"

"นั่นเป็นเบอร์ของฉินสวี่"

หลินปั้นซย่าชะงักงัน
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"แล้วท�าไมเขาต้องโทรหานายกัน หรือถามอีกอย่างคือเขาคุยอะไร 

กับนายบ้าง" ซ่งชิงหลัวหลุบตาลง มองเห็นใบหูของหลินปั้นซย่าที่ก�าลังข้ึน 

สีแดงระเรื่อดูน่ารัก ไม่รู้ว่าเป็นเพราะความประหม่าหรือว่ารู้สึกจักจี้ มันส่ัน 

ขึน้มาเบาๆ บ่อยครัง้ ดนู่าอร่อยเป็นพิเศษ แต่เขารูว่้าตอนน้ียังไม่ใช่จงัหวะเหมาะ 

จงึข่มความคิดชัว่วูบประหลาดๆ นัน้กลบัลงไป เพียงแค่เบะปากเบาๆ เป็นการ

บ่งบอกว่าไม่สบอารมณ์

หลินปั้นซย่าไม่ได้รู้ถึงความเปลี่ยนแปลงบนใบหน้าของซ่งชิงหลัวเลย 

เขาคิดแค่ว่าร่างกายตนเองแนบชิดกับซ่งชิงหลัวเกินไป หมายจะถอยห่างไป

ก้าวหน่ึงทว่าด้านหลงัเขากลบัเป็นผนงั สดุท้ายเลยได้แต่ตอบค�าถามซ่งชงิหลวั

ไปอย่างกระอักกระอ่วน "เขา...เขาพูดกับฉันห้าค�า"

ซ่งชิงหลัวถาม "ว่าอะไร"

"ออกไปจากที่นี่" หลินปั้นซย่าพูดออกไป

"แค่นี้? ไม่มีอย่างอื่นแล้วเหรอ"

"ไม่ม"ี หลนิป้ันซย่าตอบ "ฉนัไม่รูว่้าเขาหมายความว่ายังไง แล้วตอนทีเ่ขา 

โทรหาฉันก็น่าจะ...ตายไปแล้วด้วย"

คนตายคนหนึ่งท�าไมถึงโทรสายนี้มาได้

ออกไปจากที่นี่ มันหมายความว่ายังไง

ทั้งสองต่างจมสู่ภวังค์ความเงียบงัน



ภาพวาดโครงกระดูก 322

เรื่องราวดูไม่ชอบมาพากลอย่างชัดเจน แต่คิดแล้วคิดอีกหลินปั้นซย่าก็

คล�าหัวไม่เจอสมอง* สักที และคงเป็นเพราะความเงียบงันท�าให้บรรยากาศ

ระหว่างเขากับซ่งชิงหลัวเริ่มประหลาดขึ้นทุกที เดิมทีทั้งสองก็อยู่ใกล้กันมาก

แล้ว แค่เงยหน้าปลายจมูกของเขาก็หวิดจะเฉียดผ่านแก้มของซ่งชิงหลัว

"คะ...คือว่า" หลินปั้นซย่าเอ่ยเสียงแผ่ว

"ท�าไม"

"พวกเราใกล้กันเกินไปหรือเปล่า" หลินปั้นซย่าพูดค�านี้จบก็ถูกดวงตา 

ด�าขลับของซ่งชิงหลัวจ้องมอง แม้จะไม่ปรากฏสีหน้าใด แต่การที่จู่ๆ ก็ถูกจ้อง

โดยไม่รู้สาเหตุก็ท�าเอาหลินปั้นซย่าหว่ันใจเล็กน้อย เสียงเขาแผ่วลงเรื่อยๆ 

สุดท้ายก็เบาจนแทบไม่ได้ยิน "ช่วยถอยออกไปหน่อยได้หรือเปล่าครับ" 

เขารูส้กึว่าน�า้เสยีงนีข้องตวัเองฟังดอู่อนแรงย่ิง เห็นอยู่ชดัๆ ว่าคนทีก่�าลงั

บีบคั้นคนอื่นอยู่คือซ่งชิงหลัว แต่เป็นเพราะท่าทีของเขาแข็งกร้าวเกินไป  

จึงท�าให้หลินปั้นซย่าหลงคิดไปว่าตนต่างหากที่เป็นผู้กระท�าความผิด

ซ่งชงิหลวัไม่ขยับ ใบหน้าไร้ซึง่สหีน้าใดๆ เพียงแค่เอ่ยเสยีงนิง่ "ใกล้ไปเหรอ  

ฉันว่าก็ไม่เท่าไหร่นะ"

หลินปั้นซย่าเบิกตากลมๆ ของตนเอง สีหน้าดูช็อกไปแล้ว

ท่าทางน้ีของหลนิป้ันซย่าถูกใจซ่งชงิหลวัไม่น้อย เขาไม่แกล้งเดก็น้อยอกี  

บทที่ 57 
ฝัน (3)

* คล�าหัวไม่เจอสมอง เป็นการอุปมาว่าไม่รู้จะท�าอย่างไร ไม่รู้ไม่เข้าใจว่าความเป็นมาเป็นอย่างไร
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ยอมถอยออกไปก้าวหนึ่ง ปากเอ่ยอะไรออกมาเสียงเบาจนหลินปั้นซย่าได้ยิน

ไม่ชัด แต่รู ้สึกเหมือนตนก�าลังถูกหยอดอย่างไรอย่างน้ัน เขาก้มหน้ามอง 

ปลายรองเท้าของตัวเอง ไม่กล้าสบตากับซ่งชิงหลัวอีก "ฉันขอตัวก่อน"

"ไปเถอะ" ซ่งชิงหลัวปล่อยเขาไปในที่สุด

หลินปั้นซย่ารีบสาวเท้าวิ่ง เมื่อวิ่งไปถึงบันได เขาเหลือบมองไปยังทิศที่

ซ่งชงิหลวัอยู่ก็พบว่าตอนน้ีซ่งชงิหลวัยังคงจ้องอยู่อย่างน้ัน เขากระวนกระวาย

ขึ้นมาทันที เดินเซจนเกือบสะดุดล้ม เคราะห์ดีท่ีย่ืนแขนออกไปยันผนังข้างๆ  

ไว้ได้ทัน

เขาว่ิงเหยาะๆ ลงจากบันไดมาตลอดทาง ไม่ง่ายเลยกว่าจะกลับมา 

ถึงห้องเรียนได้ หลินปั้นซย่าหอบแฮกๆ อยู่บนที่นั่งของตัวเอง

ไม่รูว่้าหลีซ่กูลบัมาต้ังแต่เมือ่ไหร่ เวลานีถึ้งได้ขยับเข้ามาหยอกเขา "โอ๊ะ 

หน้าแดงแจ๋แบบนี้ออกไปเจอสาวสวยที่ไหนมาจ๊ะ"

หลินปั้นซย่าแตกตื่น "นายพูดซี้ซั้วอะไรน่ะ"

"เอ๋?" หลี่ซูกล่าว "คงไม่ใช่ว่าฉันพูดถูกหรอกนะ..." เขาคึกข้ึนมาทันที  

ท�าหน้าราวกับจะเค้นความจริงออกมาจากปากหลินปั้นซย่าให้ได้

สุดท้ายก็เป็นเพ่ือนโต๊ะข้างเคียงของหลินปั้นซย่าท่ีทนดูต่อไปไม่ไหว  

เอ่ยอย่างละเห่ียใจว่า "หลีซ่ ูพอได้แล้วน่า หยุดแกล้งหลนิป้ันซย่าได้แล้ว ซ่งชงิหลวั 

เรียกเขาออกไป มีสาวสวยที่ไหนกันเล่า"

หลี่ซูพูด "ซ่งชิงหลัว? เขาเรียกนายออกไป?"

หลินปั้นซย่านึกว่าหลี่ซูรู ้อย่างนี้แล้วจะยอมปล่อยเขาไป ด้วยเหตุน้ี 

จึงพยักหน้า แต่ไหนเลยจะรู้ว่าไอ้หมูตายไม่กลัวน�้าร้อนลวกอย่างหลี่ซูตัวนี ้

จะคึกยิ่งกว่าเดิมเสียอีก 

"นีม่นัน่าตืน่เต้นย่ิงกว่าสาวสวยอกีนะ นายไปรูจ้กัเขาได้ยังไง เขาคยุอะไร

กับนาย"

หลินปั้นซย่าเกือบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้ "เขาบอกฉันว่าถ้าหลี่ซูยังมา

ก่อกวนอีกจะมาต่อยหลี่ซู!" 

เดิมเขาแค่พูดเล่นเท่าน้ัน ใครจะรู้ว่าวินาทีถัดมาหล่ีซูก็หุบปากฉับ  
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บ่นอุบอิบด่าว่าไอ้คนใจแคบ

ขณะท่ีหลนิป้ันซย่าก�าลงัอึง้อยู่ว่าท�าไมหลีซ่ถึูงเชือ่ฟังมากขนาดน้ี ก็ได้ยิน 

เพ่ือนโต๊ะข้างเคียงเอ่ยระคนหัวเราะออกมาหนึ่งประโยค "ก่อนหน้าน้ีหล่ีซู 

เคยโดนซ่งชิงหลัวจัดการมาก่อน"

"อ๋อ อย่างนี้นี่เอง" หลินปั้นซย่าเข้าใจทันที

เพื่อนคนนั้นเอ่ย "ขนาดเรื่องพวกนี้นายก็ยังไม่รู้เหรอ"

หลินปั้นซย่า "ไม่เคยได้ยินมาก่อนเลย"

"อ๋อ เป็นเพราะนายรักการเรียนเกินไปสินะ" อีกฝ่ายขบคิดแล้วก็คิด 

ข้อสันนิษฐานที่ไม่นับเป็นข้อสันนิษฐานนี้ออกมา

หลินปั้นซย่าถาม "พวกนายรู้เร่ืองพวกนี้กันหมดเลยเหรอ เรื่องตั้งแต่ 

เมื่อไหร่"

เพ่ือนโต๊ะข้างเคียงเล่าว่า "ตั้งแต่ปีหน่ึงน่ะ ใครๆ ก็รู้กันหมด ไม่ใช่แค่

คนในห้องนะ ทั้งโรงเรียนน่าจะรู้เรื่องนี้กันหมดแล้ว..."

หลินปั้นซย่าร้องอ๋อ แต่ในแววตากลับยังข้องใจ เขาไม่มีความทรงจ�า

อะไรเก่ียวกับเรื่องที่เพ่ือนคนน้ีพูดถึงเลย...ไม่สิ พูดให้ถูกคือเขาแทบไม่มี 

ความทรงจ�าเก่ียวกับเรือ่งท่ีเกิดขึน้รอบตวัเลยต่างหาก ถึงข้ันทีรู่ส้กึว่าเพ่ือนร่วมชัน้ 

ดูแปลกหน้าด้วยซ�า้ มหีลายต่อหลายคนท่ีเขายังเรยีกชือ่ไม่ถูก สิง่เดยีวทีพ่อจะ

จ�าได้เยอะหน่อยกลับเป็นหลี่ซูที่คอยหาเรื่องคุยกับเขาอยู่ตลอดเวลา

ก่อนหน้านี้ก็เหมือนจะเกิดความรู้สึกอย่างนี้ด้วยเช่นกัน อาจเป็นเพราะ

เรื่องแปลกๆ ที่เกิดขึ้นในช่วงนี้ท�าให้ความรู้สึกเหล่านี้ชัดเจนยิ่งขึ้น

เวลาสามทุม่กว่า นกัเรยีนทีไ่ม่ได้อยู่หอต่างเลกิคาบทบทวนด้วยตวัเองแล้ว  

เด็กนักเรียนพากันออกไปข้างนอก ในห้องเรียนพลันโล่งไปกว่าครึ่ง

หลนิป้ันซย่าก้มหน้าอ่านหนงัสอื ไม่ได้สนใจสถานการณ์รอบข้างเท่าไรนกั  

พอรูส้กึตวัอกีทใีนห้องเรยีนก็เหลอืคนไม่มากแล้ว เขารูส้กึอยากเข้าห้องน�า้พอดี

จงึวางหนังสอืในมอืลง ลกุข้ึนตัง้ใจจะไปจดัการปัญหาทางสรรีวิทยาสกัหน่อย 

เมื่อเดินไปถึงระเบียงทางเดินก็พลันพบว่าด้านนอกฝนเริ่มตกอีกแล้ว

ฝนรอบน้ีตกลงมาอย่างกะทันหันมาก ทั้งท่ีเมื่อก้ีดวงจันทร์ยังแขวน 
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สูงเด่นอยู่แท้ๆ ตอนนี้โลกทั้งใบพลันมืดลงมา ไฟระเบียงทางเดินสลัวเล็กน้อย 

หลินปั้นซย่าเดินเข้าห้องน�้าไปอย่างเชื่องช้า

ในโถงห้องน�้าไม่ได้เปิดไฟอยู่ ประตูห้องน�้าส่วนใหญ่ก็เปิดอ้าไว้ มีเพียง

บานเดียวที่ปิดอยู่ โดยรอบมืดมิดไปหมด

หลินปั้นซย่าจัดการปัญหาทางสรีรวิทยาเสร็จแล้วก�าลังก้มหน้าล้างมือ 

กลับได้ยินเสียงคนตะโกนออกมา "มีคนอยู่หรือเปล่า"

หลินปั้นซย่าคิดว่าเป็นนักเรียนสักคน จึงถามกลับว่า "มีอะไรเหรอ"

"มาช่วยฉันหน่อยได้มั้ย"

สิง่แรกทีห่ลนิป้ันซย่าคดิได้คอืคนคนนีไ้ม่มกีระดาษทิชช ูเขาคล�ากระเป๋าเสือ้ 

ตัวเองก่อนเอ่ย "ฉันก็ไม่ได้เอาทิชชูมา ให้ฉันไปหามาให้เอามั้ย"

"ไม่...ไม่ได้จะเอาทิชชู" คนคนนั้นกล่าว "ฉันลงไปไม่ได้ นายช่วยเอาฉัน

ลงไปที"

หลินปั้นซย่ารู้สึกว่าช่างพิลึกพิลั่น "ลงไปไม่ได้? นายอยู่ตรงไหนเน่ีย 

ท�าไมถึงลงมาไม่ได้ล่ะ"

"นายรีบมาช่วยฉันทีเถอะ ฉันลงไปไม่ได้จริงๆ"

หลินปั้นซย่าไม่รู้เลยว่าค�าพูดของคนคนน้ีหมายถึงอะไร ได้แต่เดินไป

หน้าประตูห้องน�้าก่อนตบๆ ประตู "นายอยู่ข้างในหรือเปล่า เกิดอะไรขึ้นเหรอ 

นายเปิดประตูสิ?"

คนคนน้ันไม่ตอบค�าถาม เอาแต่พูดซ�้าๆ ว่าช่วยฉันทีเถอะ น�้าเสียง

อ้อนวอนของเขาในตอนแรกเริ่มแปรเปลี่ยนเป็นความบ้าคล่ัง สุดท้ายก็ร้อง 

จนเสียงแหบแห้ง ฟังดูสยองมาก หลินปั้นซย่ารู้สึกว่าเรื่องนี้ไม่ชอบมาพากล

เลก็น้อย คดิในใจว่าจะเกิดเรือ่งอะไรกับอกีฝ่ายหรอืเปล่า จงึนัง่ยองลงหมายจะ 

มองลอดช่องใต้ประตูไปว่าเกิดอะไรขึ้นด้านในนั้น แต่ใครจะรู้ว่าหลังจากเขา

ย่อตัวลงก็พลันจมสู่ความเงียบงัน แม้แสงจะมืดสลัวมาก แต่เขาก็ยังเห็นได้

เต็มตาว่าในห้องน�้าห้องนี้ว่างเปล่า...ไม่ได้มีใครอยู่ในนั้นเลย

ทว่าเสียงร้องโหยหวนแสบหูยังคงร้องขอความช่วยเหลืออย่างต่อเน่ือง 

คล้ายจะแฝงไว้ด้วยเสียงสะอึกสะอื้นแหลมอยู่ด้วย หลินปั้นซย่าถอยหลังไป 
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ด้วยความลังเล เขามองห้องน�้า ก่อนตัดสินใจออกไปหาคนช่วย

ตอนน้ีดกึมากแล้ว พวกอาจารย์ต่างออกจากโรงเรยีนกันหมด ในห้องเรยีน 

ก็เหลือเพียงนักเรียนอยู่ไม่กี่คน หลินปั้นซย่ากวาดสายตามองไปรอบๆ แล้วก็

เห็นหลี่ซูที่นั่งคุดคู้ท�าอะไรไม่รู้อยู่มุมหนึ่งของห้อง จึงเอ่ยเรียก "หลี่ซู"

หลี่ซูเงยหน้าเหลือบมองหลินปั้นซย่า "ท�าไมเหรอ"

"ออกมาหน่อยสิ"

"มีไรอะ" หลี่ซูกระโดดลงจากเก้าอี้ เดินมาตรงหน้าหลินปั้นซย่า "ไม่นึก

ว่านายจะยอมมาเรียกฉันก่อน เป็นเรื่องที่หาได้ยากจริงๆ"

"อย่ามาไร้สาระน่า ฉันมีเรื่องอยากให้นายช่วยจริงๆ"

"ท�าไมเหรอ"

"ในห้องน�้าเหมือนจะมีคนร้องขอความช่วยเหลืออยู่" หลินปั้นซย่าเอ่ย 

"โทรศัพท์นายส่องไฟได้หรือเปล่า ไปดูกับฉันหน่อยได้มั้ย"

หลีซ่กูล่าว "ขอความช่วยเหลอื? แค่เข้าห้องน�า้จะขอความช่วยเหลอือะไรได้  

หรือว่าหล่นหลุมอึไปหรือไง"

หลนิป้ันซย่าไม่กล้าเหน็ด้วยกับอารมณ์ขนัท่ีไม่รูจ้กักาลเทศะของอกีฝ่าย

เลยจริงๆ แต่อย่างไรเขาก็ให้ความช่วยเหลือได้ ดังนั้นจึงไม่อยากต่อว่าเขานัก 

ท�าเพียงเผยสีหน้าละเห่ียใจออกมา "โทรศัพท์นายส่องไฟได้มั้ย ไฟในห้องน�้า

พังแล้ว มองไม่เห็นอะไรเลย"

"ได้ซี่" หลี่ซูหัวเราะคิกคัก

ทั้งสองเดินไปหน้าทางเข้าโถงห้องน�้า เสียงร้องเมื่อครู ่หยุดลงแล้ว  

ห้องน�า้แคบๆ นีป้กคลมุไปด้วยความเงยีบสงดัและความมดืมดิ หลีซ่หูยุดฝีเท้า

อยู่หน้าทางเข้า ลังเลครู่หนึ่งก่อนจะเอ่ยออกมา "มีใครอยู่มั้ย"

ไม่มีใครขานตอบ

"เหมือนจะไม่มีคนนะ" หลี่ซูหันไปมองหลินปั้นซย่า

หลินปั้นซย่ากล่าว "มองฉันท�าไม เข้าไปสิ?"

หลี่ซูเอ่ยอย่างใจเย็น "เข้าไปท�าอะไร ข้างในไม่มีใครอยู่ไม่ใช่เหรอ"

หลินปั้นซย่าชี้ห้องน�้าห้องริมสุดท่ีปิดประตูอยู่ "เขาอยู่ในน้ัน" เมื่อเห็น 
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หลี่ซูไม่ยอมก้าวเท้าเข้าไปเสียทีเลยพูดด้วยน�้าเสียงแคลงใจ "คงไม่ใช่ว่านาย

กลัวอยู่ใช่มั้ย"

หลี่ซูสะอึก ตะโกนกร้าวว่า "กลัว? จะไปกลัวอะไร ฉันหลี่ซู บนโลกน้ี 

ฉันไม่กลัวอะไรทั้งนั้น!"

"งั้นก็เข้าไปสิ"

หลี่ซู "..." 

ปากบอกว่าไม่กลัว แต่เขากลับย้ายร่างตัวเองเข้าไปในห้องน�้าช้าๆ  

ด้วยความเร็วเท่าเต่า แทบจะปิดสีหน้าไม่เต็มใจไว้ไม่มิดแล้ว

หลนิป้ันซย่าบอกให้เขาเปิดฟังก์ชนัไฟฉายของโทรศัพท์ เขาลลีาท่ามากอยู่ 

ค่อนวันกว่าจะเปิดไฟข้ึนมาได้ สดุท้ายหลนิป้ันซย่าก็ทนดูไม่ไหวจรงิๆ จงึเอ่ยว่า  

"เอาโทรศพัท์มาให้ฉนั ฉนัจะเข้าไปด ูถ้านายกลวัก็ไปรออยูห่น้าห้องน�า้เถอะ"

ใครจะรู้ว่าพอหลี่ซูได้ยินค�าพูดนี้ก็โกรธเพราะความอับอายขึ้นมาทันที 

"หลินปั้นซย่า นายอย่าดูถูกคนอื่นนะ ฉันหลี่ซู! เป็นคนยังไงนายไม่รู้เหรอ?!  

กลัวงั้นเหรอ?! วันนี้ต่อให้มีผี ฉันก็จะลากหัวมันเข้าห้องน�้าแล้วจับกดส้วมอีก

สบินาท!ี" กล่าวพลางยกโทรศพัท์มอืถือขึน้ นัง่ยองลงมองเข้าไปด้านในห้องน�า้ 

เขาจ้องอยู่ครูห่น่ึงค่อยเอ่ยอย่างคลางแคลงใจว่า "ข้างในเหมอืนจะไม่มใีครเลย 

นายแน่ใจนะว่าได้ยินเสียงจากข้างในจริงๆ?"

หลินปั้นซย่ากล่าว "แน่สิ"

หลี่ซูกลอกตา "เดี๋ยวฉันเปิดประตูเอง"

ก่อนหลนิป้ันซย่าจะทันได้ถามว่าเขาจะเปิดประตยัูงไง ก็เหน็ไอ้เจ้าหลีซู่

ยกเท้าขึน้ถีบเข้าไปทีป่ระตบูางๆ นัน่อย่างจงั รปูร่างเขาอย่างกับเด็กผู้หญิง แต่

เวลาท�าอะไรก็เหมือนพี่ชายเลือดร้อนเสมอ หลินปั้นซย่ายังไม่ทันไหวตัว เขาก็

ถีบประตูบานนั้นเละจนไม่เหลือเค้าเดิม แต่ที่ท�าให้หลินปั้นซย่าหมดค�าจะพูด

มากท่ีสดุคอืเขาถีบไปพลางก�าชบัหลนิป้ันซย่าไปพลางด้วยว่า "ถ้าอาจารย์ถาม 

นายห้ามบอกเด็ดขาดเลยนะว่าฉันเป็นคนถีบ..."

หลินปั้นซย่า "..." นายนี่มันซ่อมหน้าต่างก่อนฝนตก* จริงๆ 

* ซ่อมหน้าต่างก่อนฝนตก เป็นส�านวน หมายถึงมีการเตรียมการล่วงหน้า กันไว้ดีกว่าแก้
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หลี่ซูไม่ย้ังแรงไว้เลย ถีบไปหลายครั้งแล้วประตูก็ส่งเสียงเอี๊ยดเบาๆ 

เพราะหวิดจะร่วงลงพ้ืนอยู่รอมร่อ หลี่ซูคิดว่าไม่มีคนในห้องน�้าห้องนี้แน่นอน 

ก�าลังจะพูดว่าหลินปั้นซย่าคิดมากไป ใครจะรู้ว่าหลังจากได้เห็นภาพที่อยู่ 

ด้านหลังประตู ทั้งตัวก็ต้องแข็งค้างอยู่กับที่

เป็นอย่างท่ีหลินปั้นซย่ากล่าวจริงๆ หลังประตูมีคนอยู่ แต่กลับไม่ใช ่

คนเป็น...คนคนนัน้ถูกเชือกเส้นหน่ึงรดัคอแขวนไว้กับท่อน�า้ด้านบน ลิน้ปลิน้ออกมา 

ยาวเหยยีด ใบหน้าน่าสยดสยองย่ิง บนตวัเขายังสวมชดุเครือ่งแบบนกัเรยีนอยู่ 

ชัดเจนแล้วว่าเป็นเพื่อนร่วมโรงเรียนของพวกเขา

หลีซ่เูข้าใจทนัทว่ีาท�าไมเมือ่ก้ีเขาถึงมองไม่เห็นเท้าของอกีฝ่าย...ก็เพราะ

เท้าของอีกฝ่ายอยู่สูงจากพื้นหลายสิบเซนติเมตร พวกเขาก้มลงมองจะไปเห็น

ได้อย่างไร ภาพน่าสยดสยองสดุฤทธ์ิน้ีท�าเอาหลีซ่ถูอยกรดูอย่างแรงหลายก้าว

โดยไม่อาจควบคมุ จนหลงัชดิผนงัเขาถึงได้หยุดถอย สเีลือดบนใบหน้าหายไป

หมดแล้ว แม้แต่เสียงก็แหบแห้งไปด้วย "เชี่ย! บัดซบ! นะ...นี่มันอะไรเนี่ย...!"

หลินปั ้นซย่ายืนอยู่ตรงหน้าร่างนั้น นึกถึงค�าพูดท่ีเขาได้ยินเมื่อครู ่

ขึน้มา 'ฉนัลงไปไม่ได้ นายช่วยเอาฉนัลงไปท'ี...ตอนนีเ้ขาเพ่ิงเข้าใจความหมาย

ของค�าพูดดังกล่าว ขนอ่อนพลันตั้งชันขึ้นมาทันควัน

หลี่ซูยืนพ่นค�าด่าอยู่ข้างหลังไม่หยุด คล้ายอยากจะใช้ค�าหยาบมา 

ไล่ความไม่สบายใจออกไปจากใจ เขาฉุดหลินปั้นซย่า หัวเราะไม่ได้ร้องไห ้

ไม่ออก "หลินปั้นซย่า ยังจะยืนอึ้งอยู่ท�าไม แจ้งความสิ..."

หลินปั้นซย่าถึงรู้ตัว "จริงด้วย!"

หลี่ซูจะเป็นบ้าเดี๋ยวนั้น เขาคิดว่าตัวเองก็ใจกล้าไม่น้อย แต่เมื่อได้เห็น

คนตายจริงๆ ขนอ่อนทั้งร่างก็พากันลุกเกรียว ทว่าหลินปั้นซย่าท่ีตัวเล็กๆ  

อย่างกับสัตว์ตัวน้อยตรงหน้าน้ีกลับไร้ซึ่งปฏิกิริยาใดๆ ไม่แม้แต่จะพูดอะไร 

ออกมาสักค�า ถ้าไม่ใช่เพราะสีหน้าอีกฝ่ายไม่มีความเปล่ียนแปลงเลยสักนิด  

หลี่ซูคงสงสัยว่าหลินปั้นซย่าตกใจกลัวจนช็อกไปแล้วด้วยซ�้า

ออกมาจากห้องน�า้ได้ หลีซ่ก็ูรบีโทรหา 110 ทนัที ขาเขากะปลกกะเปลีย้

จนต้องนั่งคุดคู้อยู่นอกห้องน�้าไม่กล้าเข้าไปในนั้นอีก
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หลินปั้นซย่ายืนอยู่ข้างๆ เมื่อหลี่ซูช�าเลืองมองเขาถึงพบว่าคนคนนี ้

ดันยืนเหม่อลอยอยู่

"นายคิดอะไรอยู่เหรอ" หลี่ซูเอ่ยถามอย่างจนใจ

"ก�าลังคิดว่าเขาขึ้นไปได้ยังไง" หลินปั้นซย่ากล่าว "เมื่อกี้พวกเราไม่เห็น

เก้าอี้ใต้เท้าเขาเลยใช่มั้ย"

หลีซ่ผูงะ จรงิด้วย บนพ้ืนว่างเปล่า ไม่มอีะไรทีส่ามารถเหยียบขึน้ไปได้เลย

"งั้นเขาจะขึ้นไปได้ยังไงกัน" หลินปั้นซย่าแปลกใจ

"ไม่นึกว่านายยังมีอารมณ์คิดเรื่องนี้อยู่อีก นับถือๆ"

"งั้นควรคิดอะไรล่ะ"

หลี่ซู "..." ไม่นึกเลยว่าตนจะตอบค�าถามของหลินปั้นซย่าไม่ได้

ทันทีที่ต�ารวจได้ยินว่ามีคดีฆาตกรรมก็เร่งรุดมาโดยไว ที่มาพร้อมกัน 

ยังมอีาจารย์ประจ�าชัน้ของพวกเขาด้วย อาจารย์ประจ�าชัน้เห็นหลีซ่ก็ูต�าหนไิป

หน่ึงชุด ต่อว่าว่าดึกขนาดนี้แล้วยังไม่กลับไปอีก สุดท้ายก็มาเจอเรื่องแบบน้ี 

ไม่ใช่การหาเรื่องใส่ตัวหรือ แล้วก็หันมาเจอหลินปั้นซย่าท่ียืนหน้าซื่อตาใส 

อยู่ข้างๆ อย่างว่าง่าย น�้าเสียงพลันอ่อนโยนขึ้นมาหมื่นเท่าทันที ถามไถ่ว่า 

หลินปั้นซย่าตกใจกลัวหรือไม่ แล้วยังปลอบประโลมอีกครู่ใหญ่

หลงัออกมาจากห้องพักคร ูใบหน้าหลีซ่ก็ูเตม็ไปด้วยความไม่ยอม "จรงิๆ เลย  

แก่แล้วสายตาฝ้าฟางสินะ ใครที่ตกใจกลัวกันแน่ยังดูไม่ออกหรือไงวะ"

หลินปั้นซย่าปรายตามองเขา "ไหนนายบอกว่าไม่กลัวไง?"

หลีซ่ ู"..." เขาสดูลมหายใจเข้าลกึ ขบเขีย้วเคีย้วฟันเอ่ยว่า "ฉนัหมายความ

ว่าเขาน่าจะปลอบใจนายอกีหน่อย หลงัจากน้ีนายจะได้ไม่มแีผลใจจนกระทบ

กับผลการเรียนของนาย!"

เห็นสภาพเขาที่เถียงข้างๆ คูๆ แบบนี้หลินปั้นซย่าก็คิดว่าเขาไม่ได้ 

น่าร�าคาญขนาดนั้นแล้ว ก่อนเผยรอยยิ้มออกมาอย่างอดไม่ได้

หลี่ซูโมโห "ยังจะยิ้มอีก ยังอีก..."

หลินปั้นซย่ายิ้มหัวเราะร่ายิ่งกว่าเดิม

แกล้งกันไปมาครู่หน่ึงท้องฟ้าก็มืดสนิทเพราะดึกมากแล้ว หลี่ซูเก็บ
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กระเป๋าหนังสือตั้งใจจะกลับบ้าน เดิมหลินปั้นซย่ายังอยากก�าชับให้เขาระวัง

ความปลอดภัยด้วย แต่ก็เห็นซะก่อนว่านักเรียนต่างชาติท่ีเดินอยู่กับหลี่ซ ู

ก่อนหน้านี้มารออยู่ตรงหน้าประตูตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่รู้ คนคนนี้ตัวสูงชะลูด เมื่อ

ยืนพิงข้างประตูก็อย่างกับเป็นผู้ใหญ่โตเต็มวัยคนหนึ่ง

หลินปั้นซย่าบอกให้หลี่ซูรู้ "เพื่อนนายมาแล้ว"

หลี่ซูช�าเลืองมองคนคนนั้นแล้วเอ่ยอย่างอหังการ "เขาไม่ใช่เพ่ือนฉัน 

สักหน่อย"

"หา? งั้นท�าไมพวกนายถึงอยู่ด้วยกันบ่อยๆ ล่ะ"

หลี่ซูขบเขี้ยวเคี้ยวฟันเอ่ย "ถ้าอยู่ด้วยกันแล้วเป็นเพื่อนสนิท งั้นพวกเรา

สองคนก็เป็นเพื่อนสนิทกันใช่ปะ"

หลินปั้นซย่าพูดไม่ออก

"ช่างเถอะ ฉนัจะบอกนายก็ได้" หลีซ่ดูเูหมอืนจะไม่สบอารมณ์นัก "หลีเ่ย่

เป็นคนทีพ่่อฉนัพากลบัมาจากต่างประเทศ...ลกูชายของแม่เลีย้งฉนั หรอืก็คอื

น้องชายคนละพ่อคนละแม่ของฉัน" ตอนที่เขาพูดค�าว่าน้องชาย เขาแทบจะ

กัดฟันพูดออกมาอยู่แล้ว ไม่รู ้ว่ามีปัญหาอะไรกับหล่ีเย่กันแน่ถึงท�าให้เขา

เคียดแค้นขนาดนี้

แต่น่ันก็เป็นเร่ืองในครอบครัวเขา หลินปั้นซย่าไม่ควรก้าวก่าย หลี่ซู 

พูดจบก็โบกมือลา ยกกระเป๋าหนังสือขึ้นสะพายแล้วออกจากห้องไป หล่ีเย ่

ตามหลังเขา คนหนึ่งน�าหน้าคนหนึ่งตามหลังเดินจากไป

หลินปั้นซย่าเองก็เก็บกระเป๋าแล้วกลับหอพักตัวเองเช่นกัน กว่าเขาจะ

กลบัถึงห้องก็ดกึมากแล้ว หลงัจากหลนิป้ันซย่ารบีอาบน�า้ลวกๆ เสรจ็ก็ขึน้เตยีง

หลับปุ๋ยไป

เช้าตรูว่นัรุง่ข้ึน ข่าวท่ีมคีนเสยีชวีติในห้องน�า้ชายก็แพร่ไปท่ัวท้ังโรงเรยีน 

เรื่องราวแปลกๆ ถูกเอาออกไปเล่ากันครึกโครม เร่ืองท่ีเล่ากันแพร่หลายท่ีสุด

คือเป็นเพราะกดดันเร่ืองเรียนมากเกินไป แล้วยังมีคนบอกว่าเขาถูกผู้หญิง 

ที่ชอบปฏิเสธจนกระทบจิตใจอย่างรุนแรง แน่นอนว่ายังมีข่าวลือเล็กๆ ว่าเขา
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ถูกสาปด้วย

เพราะเรื่องนี้ทั้งห้องเรียนจึงโหวกเหวกกันตลอดทั้งเช้า หลินปั้นซย่า 

ในฐานะที่เป็นผู้เห็นเหตุการณ์คนแรกก็ได้รับความสนใจจากเพ่ือนร่วมชั้น 

ทั้งห้องด้วยเช่นกัน พวกเขาไม่กล้าไปรบกวนหลี่ซูก็เลยว่ิงโร่มาถามนู่นถามน่ี

กับหลินปั้นซย่าแทน สุดท้ายหลินปั้นซย่าก็ทนไม่ไหวแล้วจริงๆ ฉวยจังหวะ 

ตอนพักเที่ยงวิ่งออกจากห้องเรียนมาพักหายใจข้างนอก

หลนิป้ันซย่ามเีงนิค่าอยู่ค่ากินน้อยมาก ปกตจิะกินอาหารท่ีราคาถูกทีส่ดุ

ในโรงอาหาร พวกท่ีราคาเพียงสองไคว่* ก็สามารถเลือกกับข้าวได้สามอย่าง

อะไรพวกนั้น แม้จะมีแต่กับข้าวท่ีไม่มีเน้ือเลยก็เถอะ แต่กับข้าวราคาแค ่

หน่ึงไคว่ก็พอยาไส้เขาแล้ว หลนิป้ันซย่าก�าลงัตัง้ใจจะไปสัง่ข้าวท่ีช่องสัง่อาหาร

ตามปกติ แต่กลับถูกใครบางคนดึงคอเสื้อจากด้านหลังเสียก่อน เขาผงะเบาๆ 

เอี้ยวตัวไปมองก็เห็นว่าเป็นซ่งชิงหลัว

ซ่งชิงหลัวก้มหน้ามองเขาแล้วเอ่ยถาม "ไปไหน"

หลินปั้นซย่าโชว์บัตรอาหารในมือของตัวเอง "กินข้าวเที่ยงครับ..."

"จะกินอะไร"

หลินปั้นซย่าชี้ไปที่ช่องสั่งอาหารล็อกที่ตนตั้งใจจะไป

ซ่งชิงหลัวปรายตามองตามไป ริมฝีปากเม้มเบาๆ ไม่รู้ว่าหลินปั้นซย่า

คิดมากไปเองหรือเปล่า แต่เขามักจะรู้สึกเหมือนว่าซ่งชิงหลัวดูไม่สบอารมณ์

สักเท่าไร

"มานี่" ซ่งชิงหลัวดึงหลินปั้นซย่าให้เดินตาม

หลนิป้ันซย่าสูแ้รงอกีฝ่ายไม่ไหวเลย เขาเพ่ิงค้นพบว่าแม้ซ่งชงิหลวัคนน้ี

จะดูผอมบาง แต่จริงๆ แล้วมีพละก�าลังมหาศาล ลากตัวเขาไปอย่างกับลาก

ถุงพลาสตกิ พอถูกลากตวัไป เขาถึงรูตั้วว่าเพ่ือนร่วมชัน้รอบๆ ต่างก็มองมาทางนี้  

เขาเลยกลัวว่าตัวเองดีดดิ้นมากไปจะย่ิงดึงดูดความสนใจคนอื่น สุดท้ายก็ 

ได้แต่ยอมให้ซ่งชิงหลัวหิ้วตัวกลับไปที่อาคารเรียนแต่โดยดี

สดุท้ายซ่งชงิหลวัก็หิว้หลนิป้ันซย่าเข้ามาในสโมสรนกัเรยีน หลงัจากจบั

* ไคว่ เป็นภาษาพูดที่คนจีนทั่วไปใช้กัน หมายถึงหยวนซึ่งเป็นค่าเงินของจีน
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หลินปั้นซย่านั่งเก้าอี้ก็เอ่ยบอกให้น่ังรอก่อนจะเดินออกไป...ในตอนท่ีออกไป 

เขายังไม่ลืมล็อกประตูจากด้านนอกด้วย

หลนิป้ันซย่าลนลานขึน้มาทันที คดิในใจว่าตนถูกขังแล้วใช่ไหม ซ่งชงิหลวั 

จะท�าอะไรเขากันแน่

ในห้วงอารมณ์ที่กระสับกระส่าย ไม่นานหลินปั้นซย่าก็เห็นว่าซ่งชิงหลัว

กลับมาพร้อมกับถือกระติกเก็บความร้อนไว้ในมือ

ซ่งชงิหลวัวางกระติกเก็บความร้อนลงตรงหน้าหลนิป้ันซย่า ก่อนพ่นออกมา 

หนึ่งค�า "กิน"

หลินปั้นซย่ามึนงง "กะ...กินอะไร"

ซ่งชงิหลวัยืนอยู่ตรงหน้าเขา น�า้เสยีงฟังดลูะเห่ียใจเลก็น้อย "จะกินอะไร

ได้ล่ะ" ตอนที่หลินปั้นซย่าไม่ทันตั้งตัว อีกฝ่ายก็ยื่นมือออกมาหยิกแก้มเขา 

หนึ่งที จากนั้นก็จิ๊ปากอย่างไม่พอใจ

หลินปั้นซย่ารู้สึกว่าตนเองถูกรังเกียจขึ้นมาทันที เอ่ยเสียงกระซิบว่า  

"นี่มันข้าวเที่ยงของนายหรือเปล่า ถ้าฉันกินแล้วนายจะกินอะไรล่ะ"

ซ่งชิงหลัวกล่าว "ก็กินด้วยกันสิ"

พูดไปก็เปิดกระติกเก็บความร้อนไปด้วย เผยให้เห็นกับข้าวหลายอย่าง

ด้านใน หลนิป้ันซย่ามองเพียงปราดเดยีวก็ต้องลอบกลนืน�า้ลาย แต่ก็ตระหนัก

ได้ทันทีว่าน่ีไม่ใช่การกระท�าท่ีดีนัก เขาตั้งใจจะปฏิเสธ ทว่าในทันทีท่ีค�าพูด 

มาถึงปลายลิน้ ซ่งชงิหลวัก็คบีไส้กรอกชิน้ใหญ่ขึน้มายัดปากเขาแล้วเรยีบร้อย  

ยังไม่ทันได้พูดค�าปฏิเสธ ลิ้นของเขาก็ได้ลิ้มรสชาติของไส้กรอกแล้ว

หอมกรุน่ อ่อนนุม่ รสชาตทิีไ่ร้การปรงุแต่งและความอร่อยอนัเป็นเอกลกัษณ์ 

ของไส้กรอกแผ่ซ่านไปทั่วปลายลิ้นอย่างรวดเร็ว ท้ังตัวหลินปั้นซย่าอ่อนยวบ

ลงมาทันท ีดวงตากลมเบกิกว้างราวกับตกใจกับความอร่อยท่ีไม่เคยได้ลิม้ลอง

มาก่อนอย่างไรอย่างนั้น

ซ่งชิงหลัวเห็นสีหน้าของเขาก็ขมวดคิ้ว "ไม่ชอบเหรอ"

หลินปั้นซย่าตอบว่า "ชอบ..."

"งั้นกินเถอะ นายต้องกินอะไรดีๆ บ้าง" ซ่งชิงหลัวชะงักก่อนเอ่ยเสริมว่า 
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"ตัวเล็กเกินไปแล้ว"

หลินปั้นซย่าอยากเถียงมากว่าตัวเองก็ตัวใหญ่ แต่เมื่อเห็นส่วนสูงของ

ซ่งชิงหลัวแล้วพอหันกลับมามองตัวเองก็ห่อเหี่ยวทันใด

หลังกินค�าแรกไปแล้ว ค�าที่เหลือก็เป็นธรรมชาติมากขึ้น อาหารที่บรรจุ

เต็มกระติกทั้งสองกินกันจนหมดเรียบร้อย

หลินปั้นซย่าได้กินอาหารรสเลิศแบบนี้น้อยครั้งมาก ตอนเด็กขอแค่ 

ได้กินอิ่มก็ถือว่าไม่เลวแล้ว หลังจากขึ้นชั้นมัธยมต้น ส่วนใหญ่ก็จะจัดการกับ

ความหิวที่โรงอาหาร กล่าวตามหลักนี่ควรจะเป็นครั้งแรกที่ได้กินอาหารอร่อย

ขนาดนี้ แต่ไม่รู้ท�าไมรสชาติของอาหารมื้อนี้เขากลับรู้สึกคุ้นเคยกับมันนิดๆ  

กินอยู่ดีๆ ก็ถึงกับน�้าตารื้นขึ้นมาเล็กน้อยอย่างน่าประหลาด

ซ่งชิงหลัวกินค่อนข้างน้อย กินไปแค่ครึ่งหนึ่งเขาก็วางตะเกียบลงข้างๆ 

และจ้องมองหลินปั้นซย่า

หลินปั้นซย่าก้มหน้าก้มตากิน ไม่รู้สึกรู้สาเลยว่าสายตาของคนตรงหน้า

ดูมีเลศนัยแอบแฝง

"ปกติกินแต่ข้าวในโรงอาหารเหรอ" ซ่งชิงหลัวถาม

"ใช่" หลินปั้นซย่ากล่าว "ในโรงอาหารก็อร่อยดี ทั้งถูกทั้งสะอาด"

ซ่งชิงหลัวขบคิด "เดือนหนึ่งใช้เงินเท่าไหร่"

ค�าว่าเงินค�านี้ถือเป็นหายนะในชีวิตหลินปั้นซย่าเลยก็ว่าได้ เมื่อได้ยิน 

ค�าค�านี้เขาก็รู้สึกกระวนกระวายเล็กน้อย เขาค�านวณลวกๆ เอ่ยอ�้าๆ อึ้งๆ ว่า 

"ก็...ร้อยกว่าหยวนล่ะมัง้" ทกุเช้าจะกินหมัน่โถวราคาห้าเหมา ตอนเทีย่งกินข้าว

สามหยวน ตอนค�่ากินหมั่นโถวราคาห้าเหมา หรือไม่ก็บะหมี่ชามละหยวน  

วันหนึ่งรวมแล้วใช้เงินสี่ถึงห้าหยวน หนึ่งเดือนก็ไม่เกินหนึ่งร้อยห้าสิบหยวน

พอใช้อย่างประหยัดแบบน้ี แค่เงินทุนการศึกษาก็พอส�าหรับใช้ใน 

ชีวิตประจ�าวันแล้ว เพียงแต่ส่วนของค่าเทอมเขายังต้องไปขยันเพ่ิมตอน 

ช่วงปิดเทอมหน้าหนาวและหน้าร้อนโดยการไปช่วยร้านค้าเลก็ๆ ท�างาน โดยสรปุ 

แม้จะใช้ชีวิตอย่างยากล�าบากแต่ก็ยังพอประทังชีวิต

ซ่งชิงหลัวสีหน้าไม่ดีนัก หลินปั้นซย่าไม่เข้าใจว่าเขาท�าหน้าแบบน้ี
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หมายความว่ายังไง ด้วยเหตุน้ีจึงวางตะเกียบลงอย่างเบามือ เอ่ยเสียงแผ่ว 

"ท�าไมถึงใจดีกับฉันขนาดนี้ล่ะ"

ซ่งชิงหลัวเอ่ย "เดาดูสิ?"

หลินปั ้นซย่าไหนเลยจะทายถูก เขาเป็นแค่เด็กนักเรียนธรรมดาๆ  

ไม่กี่วันก่อนยังเป็นคนแปลกหน้าส�าหรับซ่งชิงหลัวอยู่เลย จู่ๆ ก็มาท�าดีกับเขา

แบบนี้เขาย่อมท�าตัวไม่ถูกแน่อยู่แล้ว จนถึงกับเริ่มสงสัยด้วยซ�้าว่าซ่งชิงหลัว 

มีจุดประสงค์แอบแฝงท่ีบอกใครไม่ได้หรือเปล่า...แต่เขาก็เป็นแค่นักเรียน

ยากไร้ จะมีอะไรให้หลอกใช้ได้

หลินปั้นซย่าตอบตรงไปตรงมา "เดาไม่ออก"

"เดาไม่ได้งั้นก็ช่างเถอะ" ซ่งชิงหลัวกล่าว "คิดซะว่าน่ีเป็นอารมณ์ชั่ววูบ

ของฉันแล้วกัน"

หลินปั้นซย่า "..."

"กินต่อเถอะ อย่าให้เสียของ"

หลินปั้นซย่าพยักหน้า เขาไม่มีทางทิ้งขว้างอาหารแน่นอน ดังน้ันจึง 

ตั้งหน้าตั้งตากินต่ออย่างมีความสุข ระหว่างที่เขากินอาหาร ซ่งชิงหลัวก็ถาม

เรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อคืน หลินปั้นซย่าเล่าเรื่องทั้งหมดให้ซ่งชิงหลัวฟังโดยละเอียด 

ซ่งชงิหลวัฟังจบกเ็งยีบไปครูห่น่ึงก่อนจะเอ่ยถาม "หลนิป้ันซย่า นายฝันได้หรอืเปล่า"

หลินปั้นซย่ากล่าว "ก็ต้องได้สิ"

"งั้นถ้าบอกว่าจะมีคนที่นายไม่รู้จักปรากฏขึ้นในฝัน นายเชื่อมั้ย"



ติดตามความสนุกเพิ่มเติมได้ที่
https://bit.ly/3CozutF

https://bit.ly/3CozutF

