25CM อยากเรียกเธอวาความรัก
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"เขาไปๆ แคแปบเดียวก็เสร็จแลว" ฉันหยุดชะงักตอนอาจารยกําลัง
โบกมือตอนกลุม นักเรียนหอง D ใหเขาไปในหอง 11-D ซึง่ เปนสถานทีน่ ดั หมาย
อาจารยทิมคืออาจารยประจําทีมสิงโต และนักเรียนทุกคนที่อาจารย
นัดมาคือนักเรียนเกรด 11 และเกรด 12 ที่โตมากพอจะเปนประธานทีมได
การแขงขันกีฬาประจําปของโรงเรียนเรากําลังเริ่มตนขึ้นแลว บางทีมก็เลือก
ประธานทีมกันเสร็จเรียบรอยไปแลว แตทีมสิงโตของพวกเราเนี่ยละที่กําลัง
มีปญหา
การแข ง ขั น กี ฬ าประจํ า ป ข องไฮสกู ล H แบ ง ออกเป น สี่ ที ม ได แ ก
ทีมสิงโต (สีเหลือง) ทีมมังกร (สีเขียว) ทีมฉลาม (สีฟา) และทีมอินทรี (สีแดง)
ฉันชินกับการเรียกชื่อแบบนี้ไปแลวละ เพราะโรงเรียนเปลี่ยนวิธีการเรียก
สีเปนเรียกสัตวประจําสีแทนตั้งแตเมื่อสิบปกอนชวงแฮรรี่ พอตเตอรกําลัง
ดังนะ
ฉันเดินเขาไปในหอง ดีใจทีต่ วั เองไมตกเปนเปาสายตาเพราะสถานการณ
ในหองกําลังวุนวายทีเดียว อาจารยนัดพวกเรามาที่หองเรียนของรุนนองเกรด
11 เพราะตองการคัดเลือกประธานทีมใหมันจบๆ ไป ฉันไมรูหรอกนะวาเขา
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เรียกฉันมาทําไม ฉันไมเคยเขารวมกิจกรรมอะไรอยูแลว ถาเลี่ยงไดก็จะเลี่ยง
ทันที ก็มันไมใชงานถนัดของฉันนี่นา
ทันทีที่เจอเพื่อนจากหอง A ดวยกันฉันก็รีบเขาไปเกาะกลุมดวย มันคง
เปนความซวยของฉันที่เพื่อนสนิทดันอยูทีมฉลาม แตฉันดันมาติดแหง็กกับ
ทีมสิงโตเนี่ย อา...แตจะวาไป ทีมสิงโตชนะปที่แลวนะ หลังจากไมไดชนะมา
เปนสิบป อยูดีๆ ปที่แลวคะแนนของทีมสิงโตก็พุงเอาๆ จนไดถวยอันดับหนึ่ง
ไปครองในที่สุด
"นัง่ ไดแลวๆ!" อาจารยเคาะโตะแรงๆ ดวยสันหนังสือ ทุกคนในหองหยุด
พูดแลวก็รบี หาทีน่ งั่ หอง A นัง่ เรียงกันอยูต ดิ หนาตาง ฉันนัง่ เกือบหลังสุดเพราะ
ไมเหลือที่ใหเลือกเทาไหร สวนพวกหองอื่นๆ ก็ยืนเรียงกันระเกะระกะ บางคน
ไมยอมนั่งบนเกาอี้แตนั่งบนโตะแทน -*"แดนนี่ นั่ง" อาจารยเรียกชื่อเจาตัวเพราะเขาไมยอมนั่งลงสักที
ฉันเงยหนาไปมองและเห็นวาเขาเบปากและทิ้งสะโพกนั่งลงบนเกาอี้
ตัวขางๆ ฉัน
ขางๆ ฉัน?
เออ...แดนนี่เนี่ยนะ
ฉันเบือนหนาหนีอยางงงๆ เขาเปนประธานทีมสิงโตปกอน แลวก็เปน
กัปตันทีมบาสเกตบอลของโรงเรียนทีค่ วาถวยมาไดหลายครัง้ แดนนีน่ ะ เหมือน
กับรุนพี่เทๆ ในการตูนที่สาวๆ ทั้งโรงเรียนชอบนะละ สวนผูชายก็ชื่นชมความ
เทในสนามของเขา อาจารยก็เอ็นดูแมเขาจะเรียนไมไดเรื่องก็ตาม (เพราะงั้น
เขาถึงไดอยูหอง D ไง) เรียกไดวาถาเปรียบโรงเรียนพวกเราเปนระบบสุริยะ
เขาก็คือพระอาทิตยดีๆ นี่เอง
เขาหันมามองหนาฉันแลวก็พยักหนาเหมือนจะทักทาย ฉันพยักหนา
กลับแบบงงๆ และเบือนหนาหนี เออ...ฉันก็ไมไดชอบอะไรเขาหรอกนะ แต...
ยิ่งมองใกลๆ แบบนี้ยิ่งเห็นชัดวาเขาหนาตาดีจริงๆ อะ ตัวก็สูง แขนขาก็ยาว
อยางเขาเนี่ยนาจะไปอยูบนหนาปกนิตยสารมากกวามาเดินเพนพานแถวนี้
นะ ฉันมองแขนของเขาที่พาดบนโตะและแอบยื่นแขนตัวเองออกไปเทียบ
โห แขนเขายาวจนกินที่จะทั้งโตะ แลวดูแขนฉันสิ ทั้งปอม ทั้งกลมอยางกับ
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แขนโดราเอมอนงั้นอะ
อยูๆ แดนนี่ก็ขยับแขนเขามาใกล ฉันสะดุงโหยงและรีบชักแขนกลับ
พอเงยหนาไปมองก็เห็นเขาทําหนาซื่อๆ และถามวา
"อะไรเหรอ"
"เปลา" ฉันรีบตอบและกระแอมไอแกเกอ เมื่อกี้เขาแคบังเอิญขยับแขน
เขามาเฉยๆ หรือขยับมาแกลงเพราะรูวาฉันกําลังเทียบความยาวแขนอยูนะ
แตจะอยางไหนก็นาอายเหมือนกันนะละ
"ครูมีประชุมตอ เพราะฉะนั้นจะไมพูดอะไรมากมาย อีกอยาง พวกเธอ
ก็ตองรีบกลับบานกันดวย" อาจารยทิมเริ่มพูดและวางกลองกระดาษสีขาวลง
บนโตะ "ที่ครูเรียกพวกเรามาที่นี่เพราะทุกคนในหองนี้คือนักเรียนที่โตพอจะ
เปนประธานทีมไดแลว อยางที่รูกันวาหลายๆ ทีมก็เลือกประธานกันเสร็จไป
แลว พวกเราก็ตองรีบทําแบบนั้นเหมือนกัน แต..."
"แต..." แดนนี่พึมพําเบาๆ เขาดูลุนสุดๆ ทาทางใจจดใจจอเหมือนพอ
ฉันตอนดูบอลเลย
"อยางที่รูกันวาพวกเราเพิ่งเปดเทอมเขาเทอมสองกันมา และสําหรับ
บางคนก็เปนชวงเวลาหัวเลี้ยวหัวตอสําหรับการสอบเขามหาวิทยาลัย บางคน
ที่การบานยังสงไมครบ รายงานยังคางไว หรือคะแนนสอบอยูในเกณฑเสี่ยง
ครูคงไมสามารถใหพวกเธอเขามามีสว นรวมกับกิจกรรมมากเกินไปจนเสียการ
เรียนได"
อา...อยางนีน้ เี่ อง มินา พวกหอง D กับหอง C ถึงไดดหู งุดหงิดกันขนาดนัน้
"นั่นคือสาเหตุวาทําไมครูถึงปฏิเสธไมใหนักเรียนบางคนเปนประธาน
ทีมทันที แมพวกเธอจะเรียกรองกันมาแคไหนก็ตาม" หลังจากอาจารยพูดจบ
แทบทุกคนในหองก็หันมามองแดนนี่ อาจารยทิมหมายถึงแดนนี่เหรอที่คน
อื่นๆ อยากใหเปนประธานทีม แตเขาเปนไมไดเพราะเกรดไมดี จะวาไปก็นา
สงสารแฮะ เขาดูตื่นเตนกับการแขงขันกีฬานี่เอามากๆ เลย
"แตครูกไ็ มมอี าํ นาจไปตัดสิทธิใ์ ครออกจากการเปนประธานทีมเหมือนกัน
เพราะฉะนัน้ ..." อาจารยทมิ ยกกลองกระดาษขึน้ มาและฉีกยิม้ "เราจะมาจับสลาก
กัน"
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"หา!?"
คนทั้งหองรองเสียงหลงพรอมกัน รวมทั้งฉันดวย เราจะจับสลากหา
ประธานทีมกันเนี่ยนะ ตอนแรกฉันก็คิดวาอาจารยพูดเลน แตเขาหยิบเศษ
กระดาษเล็กๆ ออกมาและสงตอใหนักเรียนทั้งหองทันที
"เขียนชื่อของตัวเองใสในกระดาษและเอามาใหครูที่โตะ"
"ทะ...ทุกคนเหรอคะ" แนน เพื่อนรวมหอง 12-A ของฉันถามคําถามที่
ทุกคนสงสัย
"ใช ทุกคน" อาจารยทิมตอบหนาเรียบๆ และนั่งลงบนเกาอี้ "เร็วๆ เขา"
"ครูแนใจเหรอคะวาวิธนี มี้ นั ดีจริงๆ ในเมือ่ เราก็มคี นทีเ่ หมาะกับตําแหนง
อยูแลว ทําไมตองมาจับสลากอะไรไรสาระแบบนี้ดวยคะ" เสียงหวานๆ แจวๆ
ดังมาจากฮันนี่จากหอง 12-C ฉันไมรูจักเธอเปนการสวนตัวหรอก แตรูวาเธอ
เปนเชียรลดี เดอรคนสวยทีใ่ ครๆ ก็ชอบ ผมของเธอสัน้ ประบา ยอมสีนาํ้ ตาลออน
ตาโตบองแบว แถมยังหุนดีและขายาวสุดๆ ผูชายคนไหนก็คงชอบกันทั้งนั้น
ฮันนี่พูดแลวมองมาทางแดนนี่ แตคนถูกมองไมไดแสดงอาการอะไร
เขาแคกอดอกขมวดคิ้ว ออราความตึงเครียดนี่แผออกมาเลย
"จับสลากจะไดยุติธรรมที่สุดไง ถาเกิดผมจับไดชื่อของแดนนี่ เขาก็จะ
ไดเปนประธานทีม ถึงตอนนั้นผมจะไมขัดขวางอะไรพวกคุณเลย"
"จริงเหรอคะ" ฮันนี่ถามยํ้า
"จริงสิ" พออาจารยยํ้าแบบนั้นทุกคนถึงไดยอมรับและทยอยเขียนชื่อ
ตัวเองลงบนกระดาษ คอนขางชัดเจนเลยละวาแทบทุกคนในหองอยากให
แดนนี่เปนประธานทีม ฉันก็ไมขัดอะไรหรอก เขานะเหมาะกับตําแหนงอยูแลว
คนที่เจิดจาอยางเขาก็ควรไดตําแหนงทามกลางสปอตไลตแบบนั้นนะละ
"ขอยื ม ดิ น สอหน อ ยได มั้ ย " ฉั น สะดุ  ง ตอนที่ แ ดนนี่ ข ยั บ เข า มา ไหล
ของเขาเบียดไหลฉันเบาๆ จนฉันตองขยับตัวออก
"ดะ...ได" ฉันตอบและยื่นดินสอกดลายปลาหมึกใหเขา แดนนี่มอง
ปลาหมึกบนดินสอฉันแลวก็หัวเราะ รูสึกเขินนิดๆ แฮะ ดันไปหยิบแทงที่
นาอายที่สุดใหเนี่ย ฉันควรจะหยิบดินสอแทงอื่นใหเขาสินะ ;_;
แดนนี่ยื่นดินสอคืนมาและลุกออกไปหยอนชื่อ นักเรียนหลายคนเดิน
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เอาชื่อไปหยอนแลว แตก็มีบางสวนที่โดนตีกลับมาเหมือนกัน...
"เขียนชื่อตัวเองกาย ไมใชชื่อเพื่อน" อาจารยทิมบอกเด็กหอง D คนหนึ่ง
ถ า จํ า ไม ผิ ด เขาเป น หนึ่ ง ในนั ก กี ฬ าบาสของโรงเรี ย น ดู จ ากสายตาที่ ม อง
แดนนี่แลว ทาทางสองคนนั้นจะสนิทกันนะ
"ถาใครเขียนชื่อแดนนี่มาอีกรอบครูจะหักคะแนนแลวนะ" พออาจารย
ทิมประกาศแบบนั้นหลายคนที่กําลังเดินไปหนาหองก็ชะงักและรีบกลับไปลบ
และเขียนใหม พวกเขาเขียนชื่อแดนนี่ลงไปกันจริงๆ อะ อยากใหหมอนั่นได
เปนประธานขนาดนั้นเลยสินะ
ฉันหยอนชื่อตัวเองลงไปในกลองและกลับมานั่งที่เดิม บรรยากาศ
ในหองเริ่มตึงเครียดขึ้นอีกครั้งหลังจากที่ทุกคนหยอนชื่อลงไปหมดเนี่ยละ
แดนนี่นั่งเขยาขาอยางลุนสุดตัว สวนฉันก็เอนตัวพิงเขาหาผนังหองและมอง
ออกไปนอกหนาตาง แสงแดดยังจาอยูเ ลย ทองฟาโลงแทบไมมเี มฆ ไมไดมอง
ทองฟาแบบนี้มานานแลวเหมือนกันนะ ฉันถอนหายใจเบาๆ อยางผอนคลาย
และเอียงศีรษะพิงกระจกใส ถาฟาโปรงไดแบบนี้ทุกวันก็คงดีสิ
"จิลล" ชือ่ ของฉันดังทะลุความเงียบออกมาเหมือนเสียงแกวแตกในหอง
ที่เงียบสนิท ทําใหเสียงพูดคุยของคนทั้งหองเงียบไปทันใด
ฉันคอยๆ เอนตัวขึ้นมานั่งหลังตรงและมองหนาอาจารยทิม เขาอานชื่อ
บนกระดาษแผนเล็กๆ ในมือเขายํ้าอีกรอบ
"จิลล" เขายิ้มนิดๆ และพูด "คือประธานทีมสิงโต"
เพื่อนๆ หองเดียวกันหันมามองหนาฉัน แตฉันยังมองอาจารยอยูอยาง
เหวอๆ มันจะตองมีเรื่องเขาใจผิดกันแนๆ ชื่อของฉันจะออกมาจากกลองนั้น
ไดยังไง ชื่อฉันมีแคแผนเดียวเองนะ คนทั้งหองตั้งหลายสิบคนขนาดนี้ทําไม
ถึงไดเปนชื่อฉัน ทําไมถึงได...
"จิลลคือคนไหน เธอรูมั้ย" แดนนี่โนมตัวเขามากระซิบ
ปากฉันขยับจะตอบ แตไมมีเสียงออกมา เลยไดแตทําปากพะงาบๆ
ใสเขา แดนนี่มองไปรอบๆ หอง และพอเขาเห็นสายตาของเพื่อนหอง A ที่หัน
มามองฉันกันหมด เขาก็เลยมองตามเหมือนกัน
"หรือวา..." เขาทําตาโตใสฉัน "เธอ...เธองั้นเหรอ"
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ฉันกัดริมฝปากและพยักหนาฝนๆ แดนนี่ยังทําตาโตแบบเดิมตอนที่เขา
หันไปสบตาเพื่อนๆ ของตัวเอง สวนฉันฟุบหนาหนีความอับอายเรียบรอยแลว
นีม่ นั ไมใชเรือ่ งจริง ฉันจะตองฝนไปแนๆ ไมมที างทีฉ่ นั จะเปนประธานทีมสิงโต
คนตอไปไดหรอก
ไมมีทาง!

2
"แลวก็นั่นละ" ฉันพูดปดทายหลังจากเลาเรื่องทั้งหมดใหแบมฟง เธอคือ
เพื่อนสนิทเพียงคนเดียวของฉัน เปนนักเรียนที่สอบไดอันดับหนึ่งของระดับ
ชั้นสามปติด เปนคนที่ทําหนาตางงๆ มึนๆ ตลอดเวลา ไมสมกับตําแหนงเลย
แมแตนิด
"แปลวาเธอ...ไดเปนประธานทีมสิงโตแลวเหรอ"
"เปลา ไมใช มันยังไมสรุปหรอก นี่ฉันกําลังจะขึ้นไปคุยกับอาจารยเนี่ย
วาฉันเปนไมไดแนๆ เขาตองยอมหาคนอื่นมาแทนอยูแลว คิดดูสิ ถาเขาอยาก
ใหทีมเขาชนะ เขาไมเลือกฉันหรอก ฉันทําอะไรเปนที่ไหน กีฬาก็ไมเลน
กิจกรรมก็ไมเขารวม ฉันนะเกงแคในหองสอบเทานั้นละ ไมมีประโยชนกับเกม
กีฬาพวกนั้นเลย o_o" ฉันทําตาโตประกอบดวย
"แตเธอก็บอกเองวาอาจารยพูดวาถาเขาจับสลากไดชื่อใครขึ้นมา
คนนั้นจะตอง..."
"ถึงแบบนั้นก็เถอะ แตมันเปนฉันไมได ไมไดแนๆ o_o"
"แตเขาก็..."
"ไมใช!" ฉันเผลอขึ้นเสียงแตหนายังยิ้มอยู "ก็บอกวาไมใชไง"
"เออ...ก็...ตามนั้น" แบมพยักหนาแลวก็เบปาก "ถาเธอวาแบบนั้นก็..."
"ฉันวาฉันควรรีบไปคุยกับอาจารยดกี วา" ฉันบอกและลุกขึน้ ยืน พวกเรา
เพิ่งกินมื้อกลางวันกันเสร็จ และฉันคิดวาควรจะไปคุยกับอาจารยทิมใหรูเรื่อง
กอนที่ความเขาใจผิดเรื่องประธานทีมสิงโตจะกระจายออกไป เทาที่ไดยินมา
วันพรุงนี้ประธานนักเรียนนัดประธานทีมทุกทีมใหมาเจอกันดวย ฉันควรรีบ
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25CM อยากเรียกเธอวาความรัก
บอกอาจารยทิมเพื่อใหเขาหาประธานคนใหมไดไวๆ ไง!
ฉันวิง่ ขึน้ บันไดไปหองพักอาจารย แควงิ่ ขึน้ บันไดสีช่ นั้ ยังเหนือ่ ยแทบตาย
ใหไปเปนประธานเกมกีฬาอะไรพวกนั้นฉันไมรอดแนๆ คนอยากเปนก็มีอยู
ใหเขาเปนไปสิ O_O
เมื่อวานหลังจากอาจารยประกาศแลว ทุกคนในหองเหมือนยังไมเชื่อ
ฉันฉวยโอกาสตอนทุกคนกําลังงงๆ อยูรีบวิ่งหนีออกมาเลย จะอยูทําไมละ ให
โดนคนอื่นหมายหัวเหรอไง ทุกคนอยากใหแดนนี่ไดเปนทั้งนั้น แลวชื่อฉันดัน
หลุดออกมาจากปากอาจารยแบบนั้นพวกเขาก็ไดเกลียดฉันกันหมดนะสิ ;_;
ตอนขึ้ น ไปถึ ง ห อ งพั ก อาจารย นั ก เรี ย นหลายคนกําลังเดิน ขวัก ไขว
วุนวายกันเลยทีเดียว ประตูหองของอาจารยทิมปดอยู แสดงวาเขาอยูละสิ ฉัน
รีบปราดไปงางมือขึ้นจะเคาะประตู แตเสียงโวยวายที่ดังทะลุออกมาทําใหฉัน
ชะงักไปกอน
"ครูอยากใหทีมแพเหรอ ถึงไดใหผูหญิงคนนั้นมาเปนประธานทีมนะ!"
ผะ...ผูหญิงคนนั้น?
ฉัน...เหรอ
"ผมบอกแลวไงวาจับสลากไดชื่อใคร คนนั้นก็ไดตําแหนงไป คุณก็เห็น
วาผมจับไดชอื่ เธอจริงๆ" อาจารยทมิ บอกและถอนหายใจยาว "แลวผมก็ไมเห็น
วาจิลลจะบกพรองตรงไหน ผลการเรียนเธออยูแนวหนาของระดับชั้นตลอด
แถมไดรบั เขามหาวิทยาลัยแลว เพราะฉะนัน้ เธอไมตอ งมาวุน วายกับเรือ่ งสอบ
แบบพวกคุณ"
"แคเรียนเกงไมไดหมายความวาทําไดทุกอยางหรอกนะ"
"ผมก็ไมไดบอกวาเธอทําไดทุกอยาง แคบอกวาเธอมีเวลามากกวาคุณ
เทานั้นเอง"
"ผมก็มีเวลา"
"แดนนี่ การบานของคุณที่ควรจะสงก็ไมสง รายงานที่คางตั้งแตเทอมที่
แลวก็มี ที่สําคัญเลยนะ...ถาเอาคะแนนสอบของเทอมนี้ไปรวมกับเทอมที่แลว
และยังไมไดเกรดสองจุดหาขึ้นไปคุณจะไมไดทุน NJH นะ"
ทุน? ทุนอะไรนะ ไมเห็นเคยไดยินมากอน
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ลูกชุบ
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แดนนี่เงียบ เหมือนวาไอเรื่องทุนนั่นคือหมัดเด็ดของอาจารยทิม
"คุณอุตสาหติดรอบสิบคนสุดทายแลว ตอใหคุณผานการคัดตัว แตถา
คะแนนสอบไมถึงคุณก็ไมไดทุนอยูดีนะ ผมไดคุยกับโคชของมหา'ลัย N แลว
เขากําชับวา..."
"ผมรูๆ" แดนนี่รีบแยงกอนอาจารยจะพูดจบ "แตมันไมไดหมายความ
วาผมจะปลอยใหทีมสิงโตตองแพ ครูก็รูวาปที่แลวผมพยายามแคไหนกวา
ทีมสิงโตจะชนะได แลวอยูดีๆ ครูโยนผลงานของผมไปใหใครที่ไหนก็ไมรู
รับผิดชอบเนี่ยนะ"
"ผมไมไดโยน แตผมจับสลากชื่อเธอได บอกแลวไงวา..."
"คําก็จับสลาก สองคําก็จับสลาก ครูเองก็รูดีวาผูหญิงคนนั้นไมมีทาง
ทําหนาทีน่ ไี้ ดแนๆ เห็นมัย้ ละ เมือ่ วานเธอก็วงิ่ หนีออกจากหองไปเลย คนแบบนัน้
จะมานําคนทั้งทีมไดไงเนี่ย ครูคิดจะแกลงพวกเราเหรอไง" ฉันวิ่งหนีเพราะวา
พวกเธอมองฉันดวยสายตากดดันตางหากละ ไมไดหนีเพราะไมมีความ
รับผิดชอบสักหนอย แลวคนทีร่ ายงานกับการบานยังสงไมหมดคางคามาตัง้ แต
เทอมที่แลวมีสิทธิ์มาวาใครเรื่องความรับผิดชอบดวยเหรอไง!
"กติกาก็คือกติกา ผมบอกแลววาจับชื่อใครคนนั้นก็ไดเปน และมันจะ
ไมมีการเปลี่ยนแปลงดวย ตอใหคุณพยายามแคไหนก็เถอะ"
ฉันเอาหูแนบประตูหอ งรอการโตกลับของแดนนี่ แตเขากลับไมพดู อะไร
เลย ทําไมละ หรือวาไมมีอะไรจะเถียงแลว หรือคิดคําดาฉันไมออก เหอะ~
พรวด!
อยูๆ ประตูหองก็เปดออก ฉันเสียการทรงตัวจนหนาคะมําเกือบลมลง
ไปทีพ่ นื้ ดีทแ่ี ดนนีค่ วาแขนของฉันไวไดกอ นและดึงฉันขึน้ มา ฉันเงยหนามองเขา
แตพอเห็นสายตาเคลือบแคลงที่เขามองกลับมาแลวฉันก็รีบดึงแขนหนีและ
มุบมิบพูดคําขอบคุณเบาๆ
"อาว จิลล" อาจารยทิมทัก
"พื้นตรงนี้มันลื่นเหมือนกันนะคะ" ฉันแกตัวและชี้ไปทางพื้น "เดินมาอยู
ดีๆ...ก็ลื่นเลย" รูดีวาคําแกตัวฟงดูไมนาเชื่อถือ ยิ่งตัดสินจากสีหนาทาทางของ
แดนนี่กับอาจารยแลว พวกเขาคงรูแลวละวาฉันแอบฟงอยู ;_;
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