ABOUT 'JAY' ด้วยรักและลองใจ

PROLOGUE

R.I.P. to the girl you used to see
Her days are over, baby she's over
I decided to give you all of me
Baby come closer, baby come closer*
ลาก่อนนะ ผู้หญิงที่นายเคยพบเจอ
คืนวันของเธอจบแล้วล่ะ ที่รัก เธอจบแล้ว
ฉันตัดสินใจแล้วว่าจะให้ทั้งหมดของฉันกับนายเลย
เข้ามาใกล้ๆ สิที่รัก เข้ามาใกล้ๆ สิ
หากจะพูดถึงคูร่ กั ทีเ่ พอร์เฟ็กต์ทสี่ ดุ ในคณะแบบทีค่ นอืน่ ๆ เขายกย่องกัน
คู่ของ 'โอ๊ต' อดีตเดือนคณะบริหารฯ กับ 'แกม' อดีตดาวคณะบริหารฯ คงเป็น
อะไรที่เหมาะสมกันราวกับกิ่งทองใบหยก หลังจากตอนปีหนึ่งได้ประกวด
ดาวเดือนด้วยกัน ทัง้ สองก็คอ่ ยๆ สานสัมพันธ์กนั มาตลอดจนตกลงเป็นแฟนกัน
* เพลง R.I.P. ศิลปิน Rita Ora
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ตอนจบปีสองพอดี
เหอะ กิง่ ทองใบหยกเหรอ ฉันว่าตอนนีค้ ำ� ว่าผีเน่ากับใบหยกคงจะเหมาะ
กับโอ๊ตและฉันมากกว่า
ใช่ ผูห้ ญิงทีผ่ หู้ ญิงหลายคนอิจฉาทีไ่ ด้เป็นแฟนกับโอ๊ตก็คอื ฉันคนนีน้ เี่ อง
ชื่อของฉันคือ 'Gam' อ่านว่า 'แกม' ย่อมาจาก Gamma ฉันไม่ได้เซ้าซี้ถามแม่
อีกแล้วว่าท�ำไมตั้งชื่อฉันแบบนี้ ถามทีไรก็ได้ค�ำตอบว่าเหตุผลมันซับซ้อน
แถมยั ง ย้ อ นถามมาว่ า 'ไม่ คิ ด บ้ า งเหรอ ว่ า มั น ดู ร ้ อ นแรงดี อ อก' ฉั น เลย
หมดค�ำจะพูดอะไร
OAT : สรุปจะไปไม่ไป
OAT : เล่นตัวจัง
OAT : ฉันเป็นแฟนเธอนะ
เรื่องของเรื่องคือโอ๊ตแฟนของฉัน นอกจากความหล่อแล้ว ก็ยังไม่เห็น
จะมีความดีอะไรอื่นๆ คือจริงๆ ก็มีนั่นแหละ เราคบกันมันก็ต้องมีอะไรดีๆ
ของเขาบ้างที่ท�ำให้ฉันสะดุดใจจนยอมคบด้วยจริงไหม ฉันแค่รู้สึกว่าหลังๆ
มันแย่ลง แถมฉันยังเพิ่งทะเลาะกับเขามาอย่างสดๆ ร้อนๆ เขายังจะกล้า
ส่งข้อความชวนฉันไปที่ห้อง พอฉันตอบว่าขอคิดดูก่อน ก็ยังจะส่งข้อความ
มาเร่งๆ ต่อจนฉันอยากจะไปซะเดี๋ยวนี้
ไปตบหน้าเขาให้หันยังไงล่ะ!
GAM : สรุปคือไม่ไป
GAM : ร�ำคาญ
GAM : ไม่ต้องส่งข้อความมาเซ้าซี้อีกนะ ถ้าว่างมากนักก็เอาเวลาไป
กดหัวใจให้ผหู้ ญิงเพจคัพ C อยูไ่ ด้ใน Facebook แบบทีน่ ายชอบท�ำแล้วกันนะ
ฉั น เกลี ย ดเวลาที่ โ อ๊ ต ถากถางฉั น เกลี ย ดมากพอที่ จ ะเลื่ อ นขึ้ น ไปดู
แชตเก่าๆ ตอนที่เราคบกันใหม่ๆ เขาพูดจาดีมาก น่ารักสุดๆ
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OAT : เลิกเรียนยัง
OAT : หิวข้าวแล้ววว
OAT : ไปหาอะไรกินกันนน เดี๋ยวเลี้ยงเอง
GAM : มีเรียนชดเชยอีกชั่วโมงนึงเลยอ่ะ ถ้าโอ๊ตหิวไปกินก่อนไหม
OAT : โอ๊ตรอได้ นานแค่ไหนก็รอได้
OAT : อยากกินข้าวพร้อมกัน
ฉั น กดออกจากแชตเพราะมั น เจ็ บ ปวดที่ เ ห็ น อดี ต ไม่ ส นใจด้ ว ยว่ า
มีข้อความใหม่มากมายที่โอ๊ตพยายามส่งมาเคลียร์ในประเด็นที่เขาท�ำ ที่ฉัน
พูดไปไม่ใช่อะไรที่งี่เง่า ผู้หญิงที่ไหนก็ต้องไม่พอใจที่เห็นแฟนไปกดหัวใจ
ให้ผหู้ ญิงคนอืน่ ทุกรูป โดยเฉพาะผูห้ ญิงหน้าอกใหญ่ๆ โอเคว่ามันอาจจะไร้สาระ
แต่โดนบ่อยๆ มันก็เหลืออด ฉันไม่ได้ไม่รู้ว่าโอ๊ตเจ้าชู้มากขนาดไหน เทียบกับ
พฤติกรรมช่วงที่เราคุยๆ กันก่อนฉันจะตกลงคบเขาแล้ว มันดูเหมือนเขา
เปลี่ยนไป ตอนนั้นเขาพร้อมจะทุ่มเทเพื่อฉัน ฉันเลยอุตส่าห์ยอมให้โอกาสเขา
ฉันจ�ำได้ดีว่าโอ๊ตท�ำให้ฉันรู้สึกว่าเขาจริงจังมากขนาดไหน
สิบสองสัปดาห์ก่อน
รถยุโรปคันที่โอ๊ตขับมารับฉันไปไหนมาไหนประจ�ำจอดสนิทอยู่ตรง
ที่จอดรถ ห่างจากตัวโบสถ์เก่าๆ ที่ดูจะร้างผู้คน รอบๆ ตัวโบสถ์มีต้นไม้ใหญ่
ขึ้นรกครึ้ม กวาดสายตาดูก็รู้ว่าไม่ค่อยมีใครได้มาที่นี่
มันเป็นโบสถ์ที่ไม่ได้รับการดูแลแล้ว ทว่าก็ขลังอย่างน่าประหลาด
'ท�ำไมพาฉันมาที่นี่ น่ากลัวออก' ฉันลูบแขนตัวเองเพราะรู้สึกหนาว
โอ๊ตเห็นแบบนั้นเลยถอดเสื้อแจ็กเก็ตเขามาคลุมให้ฉัน
'พ่อฉันขอแม่แต่งงานที่นี่'
'...' ฉันอึ้งไปที่ได้ยินอย่างนั้น มองหน้าเขาอย่างไม่เชื่อหู ฉันรู้แหละ
ว่าสมัยที่พ่อแม่โอ๊ตยังคบกัน ที่นี่คงสวยงาม ไม่เก่าหรือทรุดโทรมแบบนี้
ฉันแค่ตกใจกับค�ำว่าขอแต่งงาน
'อย่าเพิ่งท�ำหน้าแบบนั้น แค่พ่อเคยเล่าต�ำนานอะไรให้ฟัง ฉันอยาก

9
Page ABOUT ‘JAY’ ���������������.indd 9

11/12/2561 BE 14:23

Chai_Hong
ลองท�ำ'
'ต�ำนานอะไร'
'ตามมาสิ'
โอ๊ตจับข้อมือฉัน เขาพาฉันเดินลัดเลาะผ่านต้นไม้ต่างๆ ที่รกๆ นั่นไป
ร่างสูงกว่าทีเ่ ดินอยูข่ า้ งหน้าปัดกิง่ ไม้ตามทางทีอ่ าจท�ำให้ฉนั บาดเจ็บได้ออกไป
คอยระวั ง ไม่ ใ ห้ มั น เกี่ ย วผิ ว ของฉั น จนเป็น รอย หรื อ ไม่ ใ ห้ ฉั น สะดุ ด ล้ ม ลง
จนเรามายืนอยู่หน้าวิหารของโบสถ์
'สวยไหม' โอ๊ตถาม ฉันพยักหน้า
'สวย แต่หลอน แล้วนายพาฉันมา...อื้อ'
เสียงของฉันหายไปเพราะเขาประคองหน้าฉันขึน้ มาและจูบฉัน ริมฝีปาก
ร้อนแนบชิดอย่างอ่อนโยน บดคลึงเนิบนาบให้ลมหายใจได้สัมผัส เรียนรู้กัน
และกัน หัวใจฉันเต้นแรงจนเหมือนมีผีเสื้อเป็นร้อยๆ ตัวบินอยู่ในอก
โอ๊ตถอนริมฝีปากของเขาออกไป
'ถ้าคู่รักคู่ไหนมาจูบกันที่หน้าวิหารนี่ จะรักกันตลอดไป'
'นายอยากรักฉันตลอดไปเหรอ' ฉันถาม รู้สึกว่าสิ่งที่เขาท�ำมันซึ้ง มัน
โรแมนติกมาก
'ใช่ ฉันอยากรักเธอตลอดไป อยากอยู่กับเธอตลอดไป ฉันหมายความ
อย่างงั้นจริงๆ'
น�้ำตาฉันไหลออกมาเองตอนที่มองหน้าเขา โอ๊ตทาบมือบนใบหน้า
ของฉัน
'อย่าร้องไห้สิ ไม่ใช่การขอแต่งงานซะหน่อย'
'ฉันรู้' ฉันกลั้นสะอื้น โอ๊ตเช็ดน�้ำตาให้ฉัน
'แต่วันนึงฉันจะขอแน่' เขาจูบหน้าผากฉัน 'ฉันรักเธอนะ แกม'
จวบจนกระทั่งวันนี้ ฉันรู้สึกได้ว่าผู้ชายที่เคยพาฉันไปโบสถ์เก่าพร้อมให้
ค�ำสัญญาคนนั้นได้หายสาบสูญไปแล้ว โอ๊ตกลายเป็นคนที่ทุเรศไม่เปลี่ยน
ทีส่ ำ� คัญคือฉันรูส้ กึ ว่าโอ๊ตก�ำลังซ่อนใครบางคนไว้ ฉันเดาเอาจากพฤติกรรมลับๆ
ล่อๆ ของเขา เดีย๋ วนีไ้ ม่ให้ฉนั แตะโทรศัพท์ ขนาดจะเข้าห้องน�ำ้ ยังเอาเข้าไปด้วย
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มีครั้งหนึ่งที่เขาลืม ฉันเลยหยิบมาจะกดดูว่ามีความลับอะไรนักหนา ก็พบว่า
เขาเปลี่ยนรหัสเข้าเครื่อง
ฉันเลยวางมันไว้ทเี่ ดิม เราคบกันมาเป็นปีๆ ตอนนีเ้ ราขึน้ ปีสแี่ ล้ว ถ้าจบปีสี่
ก็เรียกได้ว่าแทบจะครบรอบสองปี มีอะไรเกิดขึ้นบ้างระหว่างที่เราคบกันน่ะ
เหรอ ฉันขอพูดแบบซื่อสัตย์เลยนะ ว่าฉันจับได้ว่าเขานอกใจฉันแบบจริงจัง
(ไปเดตกับผู้หญิงพวกนั้นและโกหกพวกเธอว่าไม่มีแฟน) มาแล้วสองครั้ง
แอบคุยกับผู้หญิงคนอื่นเจ็ดครั้ง ไม่รวมการมองผู้หญิงสวยๆ ทั้งๆ ที่อยู่กับฉัน
ทุกครั้งก่อนจะเกิดเรื่อง เขาจะมีพฤติกรรมประหลาดๆ แบบนี้
ฉันว่าโอ๊ตก�ำลังนอกใจฉันอีกแน่ๆ ฉันก็อยากจะเลิกๆ กับเขาไปให้มัน
จบๆ นะ ฉันแค่ตัดใจไม่ได้เพราะภายนอกคู่เรามันดูดี ฉันกับเขาเหมาะสมกัน
ถึ ง เขาจะท� ำ ให้ ฉั น อึ ด อั ด ชอบอะไรไม่ ค ่ อ ยเหมื อ นกั น แต่ พ ่ อ แม่ เ ราทั้ ง คู ่
ก็ชอบเรา สังคมเราก็อยู่ในสังคมเดียวกัน เขาเป็นผู้ชายที่มีอนาคตไกล ฉัน
อายุยี่สิบเอ็ด ไม่แปลกใช่ไหมที่จะเริ่มมองหาผู้ชายที่มีอนาคตน่ะ นอกจากนี้
ก็ยังมีความผูกพันกันอีก ฉันคบกับเขาไม่ใช่แค่เพราะความรักหรือค�ำสัญญา
ทีท่ ำ� ให้เรายังอยูด่ ว้ ยกัน แต่เราต่างก็ผกู พัน เป็นส่วนหนึง่ ในชีวติ ของกันและกัน
ฉันและเขาต่างรูว้ า่ เมือ่ ไม่มอี กี คน ช่องว่างในชีวติ นัน้ ทีเ่ คยเป็นทีข่ องเรา
จะหายไป
อีกอย่างโอ๊ตก็เบลอเก่งด้วย เวลาฉันตั้งใจเลิกกับเขา (บอกเลิกเขา)
เขาแทบไม่ เ คยพู ด กั บ ใครเลย ปล่ อ ยให้ ทุ ก คนรวมทั้ ง พ่ อ แม่ ยั ง เข้ า ใจว่ า
เราคบกันอยู่ จนในที่สุดสถานการณ์ระหว่างเราก็กลับมาเป็นปกติไปเอง
โคตรเหลือเชื่อเลย
"แกม สีหน้าแกดูไม่ค่อยดีเลย ทะเลาะกับโอ๊ตอีกแล้วเหรอ" 'นานะ'
ยิ้มแหยๆ ให้ฉันตอนที่ถามมาแบบนี้ เธอคงจะเดาได้อยู่แล้ว ไม่ใช่ครั้งแรก
"ฉั น เบื่ อ แกว่ า ฉั น เลิ ก ๆ กั บ มั น ไปเลยดี ไ หมอ่ ะ " ฉั น ปรึ ก ษานานะ
โดยที่หัวข้อนี้ไม่ใช่ครั้งแรกที่ฉันยกขึ้นมาพูด
"ฉันไม่อยากออกความเห็น แกก็รู้ว่าคราวก่อนฉันบอกให้แกลองเปิดใจ
ให้คนอื่นดู ใครไม่รู้ไปฟ้องโอ๊ต แฟนแกแทบจะมาท�ำร้ายฉันโดยไม่แคร์ว่า
ฉันเป็นผู้หญิงด้วยซ�้ำ เขาอารมณ์ร้ายจะตาย เห็นดีแต่กับแกอยู่คนเดียว"
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"คราวนี้ ฉั น รู ้ สึ ก ได้ อี ก แล้ ว นะ ว่ า โอ๊ ต ต้ อ งก� ำ ลั ง แอบไปดี ล ผู ้ ห ญิ ง
ที่ไหนสักคนอยู่ลับหลังฉัน ถ้าฉันหาหลักฐานได้ รับรองเลยว่าฉันต้องเลิกกับ
เขาแน่ๆ"
ฉันพูดกับนานะเสียงเด็ดขาด เราเก็บของและเดินออกจากคลาสเรียน
พร้อมกัน นานะท�ำสีหน้าประมาณว่า 'ขอผ่านเรื่องนี้' ใส่ฉัน เธอมีความเชื่อว่า
ถ้าให้คำ� ปรึกษากับคูร่ กั ทีก่ ำ� ลังจะเลิกกัน แล้วพวกเขาดันกลับไปดีกนั นัน่ แหละ
คาถาเสกเพื่อนให้กลายเป็นหมา เธอเลยไม่อยากพูด
ปึ้ก!
ตอนฉันเดินออกจากห้องเรียน ฉันชนกับผู้ชายคนหนึ่งที่ก�ำลังจะเดิน
เข้ามาในห้อง ฉันคิดเอาเองว่าเขาคงเรียนห้องนีต้ อ่ จากเรา ไม่งนั้ คงจะไม่ทำ� ท่า
เหมือนรีบเข้ามา แรงปะทะท�ำให้หนังสือทีฉ่ นั หอบอยูร่ ว่ งลงไปทีพ่ นื้ ฉันชักเท้าหลบ
ก่อนที่มันจะกระแทกเท้าฉัน
ช่วยไม่ได้เลยทีฉ่ นั จะเกิดรูส้ กึ หงุดหงิดกับเหตุการณ์ทเี่ กิดขึน้ ฉันเงยหน้า
มองเขา แต่ฉันยังไม่ทันได้เห็นหน้าผู้ชายคนนั้น เขาก้มลงเก็บหนังสือเรียน
ของฉันที่เขาเป็นสาเหตุท�ำให้มันตกและส่งมันคืนให้ จากนั้นก็พูดขอโทษ
ด้วยท่าทีสุภาพ
"ขอโทษครับ ความผิดผมเองทีร่ บี ไปหน่อย เธอไม่เจ็บตรงไหนใช่ไหมครับ"
"..."
ฉันอ้าปากค้าง
ผู้ชายคนนี้หล่อมาก เกินจากค�ำว่าเพอร์เฟ็กต์ไปไกล แค่เห็นกระดูก
ไหปลาร้าที่โผล่พ้นเสื้อเชิ้ตของเขา ฉันก็รู้แล้วว่าเขาฮอตขนาดไหน เส้นผมนั่น
ไม่ได้จัดทรงแท้ๆ แต่ท�ำไมมันดูดีขนาดนี้ ดวงตาคู่นั้นด้วย เป็นนัยน์ตาสองชั้น
สีน�้ำตาลคมกริบ รอยยิ้มของเขาท�ำให้ห้องสว่างจ้าไปวูบหนึ่ง หัวใจฉันเต้นรัว
ขึ้นมาจนฉันตะโกนด่ามันว่าอย่าแรดให้มากอยู่ในใจ
ฉันเป็นผู้หญิงที่มีแฟนแล้ว ฉันไม่ควรตื่นเต้นกับรอยยิ้มสวยๆ ของเขา
ไม่ว่ามันจะชวนให้หลงขนาดไหน
"เธอ เป็นอะไรหรือเปล่า" เขาถามอีกครั้ง
"กูวา่ เขาไม่ได้เป็นอะไรหรอก นอกจากก�ำลังตกใจในความหล่อของมึงอยู"่
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เพื่อนของผู้ชายคนนั้นแซว ฉันหน้าร้อนวูบเหมือนถูกไฟเผา รีบรับหนังสือ
จากมือเขาและลนลานออกจากห้องไปเหมือนกลัวเขาจะรู้ว่าที่เพื่อนเขาพูด
เป็นเรื่องจริง
ขนาดแค่เดินสวนกัน กลิ่นหอมอ่อนๆ จากร่างกายของเขายังท�ำให้ฉัน
แทบละลาย ไม่อาจปฏิเสธได้เลย ผู้ชายที่หล่อแบบทะเล้นๆ น่ารักอย่างนั้นคือ
สเป็กฉันมาตลอด ฉันน่าจะรู้ว่าฉันคบโอ๊ตเพราะคิดว่าในโลกนี้ไม่มีผู้ชาย
แบบเมื่อกี้
"ยัยแกม!" นานะตามฉันมาเหมือนเพิ่งได้สติ เธอคว้าแขนฉันไว้พลาง
ท�ำท่าเหมือนอยากกรีดร้อง
"อะไร" ฉันตกอกตกใจ เนือ่ งจากยังคิดเรือ่ งผูช้ ายเซ็กซีท่ ยี่ มิ้ โคตรสวยคนนัน้
ไม่หยุด
"ผู้ชายคนเมื่อกี้คือเจย์ไง เขาเท่มากเลยแกรู้ไหม เข้ามหาวิทยาลัยนี้
ได้เพราะโควตานักกีฬา แถมเขายังเป็นทีมชาติด้วย อะไรจะดีขนาดนี้ ขนาด
หุ่นนั่นอยู่ในเสื้อนักศึกษา ฉันยังรู้เลยว่ากล้ามเขามันต้องดีมากแน่ๆ"
"ใช่ กลิ่นเขาก็ด้วย" ฉันเพ้อตามเพื่อนเลยเผลอพูดไปหน่อย นานะท�ำ
ตาโต
"ฮะ แกว่าอะไรนะ"
"ไม่! เปล่า! ฉันไม่ได้พูดอะไรเลย ฉันไม่เคยรู้จักเขา เขาดังเหรอ"
ฉันพยายามท�ำสีหน้าให้สงบ แต่นานะก็ดูไม่เชื่อฉัน ฉันกัดริมฝีปากตัวเองไว้
ไม่น่าปากไวเลย โอ๊ยยย ดูสิ สายตายัยนั่นล้อเลียนฉันโคตรๆ
"เขาดังมาก! แกมัวแต่ไปขลุกอยู่กับโอ๊ตจนไม่มีเวลาเงยหน้ามองผู้ชาย
คนอื่นไงล่ะถึงไม่รู้! นักกีฬาที่หล่อ บ้านรวย แถมเป็นลูกครึ่งไต้หวันแบบนั้น
ใครจะไม่พูดถึง รู้ไหมว่ามีโมเดลลิ่งมาติดต่อเจย์ให้ไปเป็นนายแบบกี่คนแล้ว
เขาปฏิเสธเพราะอยากทุ่มเทให้กับวงการกีฬา เขามุ่งมั่นที่จะพาทีมชนะมาก
และเขาก็ท�ำได้ดีด้วย"
"เฮ้อ..." ฉันถอนหายใจ
"ถอนหายใจท�ำไมตั้งยาวเหยียด" นานะถามฉัน แค่นึกถึงใบหน้า 'เจย์'
ฉันก็มวนท้องไปหมด แก้มสองข้างก็รอ้ นขึน้ อีกแล้ว มันคงจะทุเรศมากพอๆ กับ
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การทีโ่ อ๊ตไปกดหัวใจให้ผหู้ ญิงหน้าอกใหญ่ ถ้าฉันปลืม้ เจย์เพราะจินตนาการว่า
ภายใต้เสื้อเชิ้ตกล้ามเขาจะแน่นแค่ไหน
"ไม่มีอะไรหรอก"
ฉันควรจะลืมเจย์ไปจากสมอง เราเดินชนกันครัง้ เดียว เจย์คงลืมหน้าฉัน
ไปแล้วด้วยซ�้ำ
"ไหนๆ วันนีแ้ กก็จะไม่ไปหาโอ๊ตทีห่ อ ท�ำไมเราไม่ไปนัง่ เล่นกันทีห่ อ้ งฉันล่ะ
ฉันซือ้ นิยายเล่มใหม่มาด้วยนะ ความรักผิดบาปทีส่ ดุ จะแซ่บ แกต้องอยากอ่านแน่"
นานะเป็นสาวน้อยที่ชอบอยู่ในโลกแห่งนิยาย ฉันเองก็ชอบเหมือนกันถ้าไม่ใช่
ช่วงเวลาใกล้สอบ มันผ่อนคลายดี จึงไม่แปลกที่ฉันจะตกลง
@หอพัก C
นิยายรักผิดบาปของยัยนานะท�ำให้ฉนั เบือ่ หน่ายได้ในเวลาแค่หา้ นาทีกว่าๆ
ฉันไม่ได้เกลียดการอ่าน เคยติดนิยายไม่หลับไม่นอนมาแล้ว นักเขียนคนนี้
ต้องเก่งขนาดไหนถึงท�ำลายสถิตินิยายที่ฉันเคยเบื่อที่สุดไปได้และดันตัวเอง
ขึ้นมาเป็นนามปากกาอันดับหนึ่งที่ฉันจะไม่แตะต้องผลงานของเธออีก
ฉันว่านางเอกดูแรดเงียบไปหน่อย ฉันไม่ค่อยชอบน่ะ
"ฉันจะไปร้านสะดวกซื้อหน่อยได้ไหม" ฉันถามนานะ นอนบนเตียงยัยนี่
นานๆ บางทีฉันก็รู้สึกเหมือนจะกลายเป็นงู ฉันขี้เกียจขนาดนั้นเลย
"เอาสิ งั้นเธอจะว่าอะไรไหมถ้าฉันจะฝากซื้อชาเขียวสักขวด"
"ฉันไม่ว่าหรอกถ้าเธอฝากเงินมาด้วย" ฉันก้าวลงจากเตียงของยัยนานะ
เธอบึนปากใส่ฉัน
"หยิบแบงก์ยี่สิบไปจากกระเป๋าตังค์ฉันได้เลย แค่แบงก์ยี่สิบนะ ห้าม
หยิบแบงก์อ่ืน แล้วก็ห้ามจิ๊กเงินฉันด้วย แค่บาทเดียวฉันก็รู้ ถ้ามันหายไป"
นานะย�้ำเสียงเข้ม กับเรื่องเงินให้ตายเธอก็ไม่ยอม
"ย่ะ ฉันรู้แล้ว อะไรจะขนาดนั้น"
ฉันหยิบแค่แบงก์ยี่สิบออกจากกระเป๋าเงินของนานะ จากนั้นก็หยิบ
กระเป๋าเงินพร้อมโทรศัพท์ของตัวเอง ตอนนี้ฉันไม่ได้ใส่ชุดนักศึกษา ฉันยืม
ชุดนานะใส่ สวมเสื้อยืดหลวมๆ หน่อยกับกางเกงยีนขาสั้น ผมที่ยาวจนถึง
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แผ่นหลังถูกรวบเป็นดังโกะง่ายๆ อยู่กลางศีรษะ มันอาจจะลุ่ยลงมาปรก
แก้มบ้าง ฉันไม่ได้แคร์ ไม่ได้เป็นคนเนี้ยบขนาดนั้น
ร้ า นสะดวกซื้ อ อยู ่ ห ่ า งจากหอพั ก ของนานะนิ ด หน่ อ ย ใช้ เ วลาเดิ น
ประมาณไม่ถึงสิบนาที ตอนนี้ฉันอยากได้ขนมอะไรสักอย่างเพื่อให้ท้องมัน
ไม่ว่าง ความรู้สึกของฉันคือความรู้สึกที่อยากกิน ไม่ใช่หิว แค่อยากจะกิน
ฉันรูว้ า่ การคิดแบบนีม้ นั ท�ำให้อว้ น ฉันก็อยากจะอ้วนบ้างนัน่ แหละ เอวฉันตอนนี้
แค่ยี่สิบสามนิ้ว ฉันรู้สึกว่ามันผอมแห้งเกินไป ฉันอยากจะมีน�้ำมีนวลกว่านี้
หน่อย
แอร์ในร้านช่างตัดกับบรรยากาศข้างนอกที่ร้อนอบอ้าว ฉันหยิบตะกร้า
สีส้มที่ถูกวางซ้อนกันไว้ให้ลูกค้าหยิบเพื่อเอาไว้ใส่ของขึ้นมา เนื่องจากคิดว่า
ต้องหยิบขนมจุกจิกไปเยอะแน่ๆ ก่อนหยิบขนม ฉันมุ่งหน้าไปที่ตู้ใส่เครื่องดื่ม
เปิดแล้วหยิบชาเขียวของนานะออกมาหนึ่งขวด
คงไม่ดีแน่ถ้าลืมสิ่งที่เธอย�้ำนักย�้ำหนา
ฉันเปิดตู้ กวาดสายตามองชาเขียวนานารสชาติแล้วก็เบ้หน้า
ยัยนานะบอกว่าชาเขียว แต่ดนั ไม่บอกว่ารสอะไร ฉันควรจะหยิบรสอะไร
ไปให้เธอดี
JAY PART
หลังเสร็จจากสตรีตบาสอันเหน็ดเหนื่อยที่ผมเล่นกับเพื่อนที่สนามกีฬา
แถวหอพัก ผมก็เข้ามาที่ร้านสะดวกซื้อเพื่อหาน�้ำดื่มสักขวด ตอนผมเดินไปที่
ตู้แช่เครื่องดื่ม ผู้หญิงคนหนึ่งก�ำลังยืนมองชั้นขวดชาเขียวที่เรียงรายราวกับ
ก�ำลังตัดสินใจ จากมุมนี้ผมเห็นเสี้ยวหน้าที่สวยปนน่ารักจนติดตาของเธอ
เส้นผมที่ยุ่งหน่อยๆ แต่ท�ำให้เธอดูน่ากินสุดๆ ไหนจะเอวคอดบางกับเรียวขา
ขาวเนียนที่เหยียดตรงนั้น ผมไม่อยากไปจ้องมาก มันดูไม่สุภาพ แต่เธอ
ก็ยืนอยู่นานจนผมไม่รู้จะละสายตายังไง
"อ๊ะ!" เธอหันมา รู้แล้วว่าผมมองอยู่ เมื่อเห็นหน้าเธอชัดๆ เธอคือคนที่
ชนกับผมในห้องเรียนวันนี้ ผมจ�ำได้แต่แรกแล้ว แก้มเธอแดงเรื่อเมื่อเห็นผม
ผมเดาว่าอาจเป็นเพราะเพื่อนผมไปแซวเธอไว้ เธอถอยหลังไปสองสามก้าว
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"หยิบก่อนเลยค่ะ" เสียงใสบอก ดูเธอคงเกรงใจ ไม่ก็อายที่ไม่รู้ผมยืนรอ
อยู่นานขนาดไหนแล้ว ผมยิ้มให้เธอนิดหน่อยแล้วหยิบน�้ำเปล่าขวดใหญ่
มาหนึ่งขวด
"อยากดื่มชาเขียวเหรอครับ" ผมถาม
"เอ่อ ค่ะ"
"ผมว่าเลือกแบบไม่มีน�้ำตาลจะดีที่สุดนะ มันดีต่อสุขภาพ"
เธอพยักหน้า แววตาที่มองผมดูเลื่อนลอยแปลกๆ ผมหัวเราะนิดๆ
ผงกศีรษะเชิงบอกลาแล้วเดินออกมา ความคิดบางอย่างแล่นอยูใ่ นหัวผมตลอด
เป็นความคิดเกี่ยวกับเธอทั้งนั้น
เธอไม่รู้หรอกว่าผมไม่ได้เพิ่งเห็นเธอแค่ครั้งสองครั้ง เธอจ�ำผมไม่ได้
เหตุผลก็ง่ายๆ ผมคงไม่เคยอยู่ในสายตาเธอ
(ติดตามอ่านต่อได้ในฉบับเต็ม)
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