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บทน�ำ
"ฮัดชิ่ววว~"
"..."
"พรืดๆๆ"
เสียงจามและเสียงสูดน�้ำมูกดังขึ้นเป็นระยะๆ ภายในรถไฟฟ้าใต้ดิน
ที่ แ ออั ด เป็ น ปลากระป๋องในช่ ว งเวลาเร่ ง ด่ ว น และฉั น 'มู มิ น ' สาวน้ อ ย
ลูกครึ่งเยอรมัน ตาสีฟ้า ผมสีแดงเชอรี่ ก�ำลังศึกษาอยู่มหา'ลัยปีหนึ่ง ผู้ที่เป็น
เจ้าของเสียงจามนัน้ ก็กำ� ลังยืนชิดติดอยูด่ า้ นในสุดของตูโ้ ดยสารโดยทีพ่ ยายาม
กลั้นจามเอาไว้อย่างสุดความสามารถ
มะ...ไม่ไหวแล้ว คันจมูกยิบๆ เลย
"ฮะ..."
อย่านะ...
อย่าจามนะ!
"ฮัดชิ่ววว~"
"จิ๊!"
เป็นเพราะฉันพยายามกลั้นจามไว้จึงท�ำให้การจามในครั้งนี้เสียงดัง
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มากกว่ า เดิ ม จนใครบางคนท� ำ เสี ย งไม่ พ อใจขึ้ น มาให้ ไ ด้ ยิ น แถมทุ ก คน
ที่อยู่รอบตัวฉันต่างพากันเหลือบมองด้วยสายตาไม่พอใจ บางคนงี้ถึงกับ
แสดงอาการรังเกียจอย่างออกหน้าออกตาด้วยการยกมือปัดไปมากลางอากาศ
ทั้งที่ในตอนนี้ฉันก็ใส่ผ้าปิดปากป้องกันไว้อยู่แท้ๆ
แต่เอาเถอะ...ฉันห้ามไม่ให้ทุกคนรังเกียจไม่ได้หรอก
และฉันเองก็ไม่ได้อยากเป็นแบบนี้สักหน่อย
ฮือ...
"ฮัดชิ่ววว ฟืดดด~"
ฉันหลุดจามออกมาอีกครั้งก่อนจะสูดน�้ำมูกกลับเข้าไป นี่ขนาดเอามือ
บีบจมูกไว้แล้วแต่ก็ช่วยอะไรไม่ได้เลย ฮือ เอาเป็นว่าสาเหตุที่จามบ่อยๆ
ก็เพราะว่าฉันเป็นโรคภูมิแพ้อากาศ โดยเฉพาะอากาศเย็น ยิ่งช่วงเช้าและ
ช่วงกลางคืนฉันมักจะจามบ่อยมากกก แถมน�้ำมูกยังไหลตลอดเวลาจนต้อง
พกกระดาษทิชชูติดตัวไว้เป็นม้วนๆ
"ฮัดชิ่ววว!"
โอ๊ย หลุดจามอีกจนได้ ฉันชักโมโหตัวเองแล้วนะ
"อึย๋ ยย ยัยบ้านัน่ เอาแต่จามอยูไ่ ด้ ฉันกลัน้ หายใจจนหน้ามืดไปหมดแล้ว"
"...!"
ฉั น ชะงั ก กั บ เสี ย งของใครบางคนที่ ดั ง ขึ้ น มาอย่ า งไม่ พ อใจ แอบ
เหลือบมองไปยังต้นเสียงก็เห็นผู้หญิงคนหนึ่งที่ยืนอยู่ไม่ไกลนักก�ำลังพูด
อย่างใส่อารมณ์กับเพื่อนของตัวเองพร้อมหันมาจิกตามองฉันเป็นระยะๆ
สีหน้าและท่าทางดูไม่พอใจสุดๆ นั่นท�ำฉันรู้สึกตัวชาวาบเหมือนกับถูกน�้ำเย็น
สาดใส่ ต้องหลบหน้าหนีด้วยการก้มมองพื้นซะเลย
"น่าร�ำคาญชะมัด! มาแพร่เชื้อโรคอยู่ได้"
แต่ถึงกระนั้นหูของฉันก็ยังคงได้ยินเสียงพูดคุยของสองคนนั้นอยู่ดี
"เดี๋ยวลงแล้วเราแวะไปร้านขายยากันเหอะ ซื้อยาแก้หวัดมากินดักไว้
จะได้ไม่ติดหวัดจากยัยบ้านั่น"
"เซ็งนะ ต้องมาเจออะไรแบบนี้ ตัวเชื้อโรคชัดๆ"
"นั่นดิ น่ารังเกียจ"
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"T_T"
ฮือ ฟังแล้วเจ็บปวดรวดร้าวมาก ค�ำพูดของพวกเธอท�ำร้ายจิตใจฉันสุดๆ
จนแทบอยากร้องไห้ ฉันได้แต่กล�้ำกลืนความรู้สึกนั้นเอาไว้รวมถึงความรู้สึก
อยากจามออกมาอีกด้วย
ยังไม่ชนิ อีกเหรอมูมนิ ...นีไ่ ม่ใช่ครัง้ แรกทีเ่ ธอได้ยนิ ค�ำพูดแบบนีส้ กั หน่อย
ฉั น บอกตั ว เองในใจ หลายครั้ ง แล้ ว ที่ ฉั น มั ก เจอค� ำ พู ด แย่ ๆ แบบนี้
จากคนรอบข้าง อาการภูมิแพ้ของฉันมันน่ารังเกียจ แต่ท�ำไงได้...ฉันเอง
ก็เป็นแบบนี้มานานแล้ว ไปหาหมอก็ตั้งหลายครั้งแต่ก็ได้แค่ยาแก้แพ้อากาศ
มากินและค�ำแนะน�ำ ซึ่งก็คือการออกก�ำลังกายและกินผักใบเขียว คุณหมอ
บอกว่าการรักษาที่ดีที่สุดส�ำหรับฉันก็คือการออกก�ำลังกายเท่านั้น
แต่ โ ชคร้ า ยที่ ฉั น เกลี ย ดการออกก� ำ ลั ง กายและการกิ น ผั ก มากที่ สุ ด
ในโลก...
"ฮัดชิ่ววว~"
...ก็เลยไม่หายแบบนี้ไง
น่าเศร้าเนอะ (มูมินร้องไห้หนักมาก แงงง)
ส่วนยาแก้แพ้อากาศฉันไม่ค่อยอยากกินสักเท่าไหร่ถ้าอาการไม่หนัก
จริงๆ เพราะยาพวกนั้นน่ะกินแล้วจะท�ำให้ง่วงนอน ฉันเคยกินก่อนนอนนะ
แต่ พ อวั น รุ ่ ง ขึ้ น ฤทธิ์ ย าก็ ยั ง คงอยู ่ ท� ำ ให้ รู ้ สึ ก ง่ ว งนอนอยู ่ ดี (ฉั น เผลอหลั บ
ในคาบเรียนบ่อยๆ จนถูกอาจารย์หมายหัวไว้แล้วเนีย่ ) มีครัง้ นึงทีฉ่ นั โมโหตัวเอง
กินยานีท่ เี ดียวสองเม็ดแล้วเดินออกไปหาขนมกินทีร่ า้ นสะดวกซือ้ หน้าปากซอยบ้าน
ผลคือแทบหลับกลางอากาศ ดีนะที่ยังสามารถพาตัวเองกลับบ้านแบบมึนๆ
เบลอๆ ได้ แต่พอหัวถึงหมอนก็หลับสนิทเลยจ้า
[สถานีต่อไป...]
โอ๊ะ ในที่สุดก็ถึงสถานีที่ฉันจะต้องลงสักที
ทันทีที่รถไฟฟ้าใต้ดินจอดที่สถานีฉันก็พยายามเบียดแทรกตัวเองไปที่
ประตู แต่ดูเหมือนว่าคนที่ยืนรอที่สถานีกลับเบียดเสียดแย่งกันเข้ามาราวกับ
กลัวไม่ได้ไปซะงั้น
เย้ย ดะ...เดี๋ยวก่อนสิ ให้ฉันลงก๊อนนน
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"ขะ...ขอทางหน่อยค่ะ"
ฉันพยายามตะโกนบอกแต่ก็ถูกผู้ชายรูปร่างอ้วนท้วนเบียดเข้ามา
อย่างไม่ปรานี แถมหมอนี่ยังยกมือขึ้นไปจับราวไว้จนหน้าฉันแทบจะทิ่ม
เข้าไปที่จั๊กแร้เปียกแฉะ
เอื๊อก!
เต็มๆ เลย ขนาดฉันมีน�้ำมูกยังได้กลิ่นชวนสยองขวัญชัดเจนเต็มจมูก
จนจี๊ดขึ้นไปถึงสมอง
โอยยยย ตายๆ ฉันตายค่าาา
"ขอทางด้วยครับ!"
"!"
เสี้ยววินาทีที่ฉันคิดว่าจะลงที่สถานีนี้ไม่ทัน เสียงทุ้มต�่ำของใครบางคน
ก็ ดั ง ขึ้ น พร้ อ มเจ้ า ตั ว ที่ เ ดิ น เบี ย ดแทรกฉั น ผู ้ ช ายจั๊ ก แร้ เปียกคนนั้ น และ
เหล่าผูค้ นมากมายเพือ่ ออกไปจากตัวรถไฟฟ้า เพราะแบบนัน้ ฉันจึงใช้โอกาสนี้
รีบเดินตามหลังเขาไปด้วยซะเลย
โอ้...อากาศแสนสดชื่นนน
ฉันสูดอัดอากาศเข้าเต็มปอด ส่วนผู้ชายตัวสูงเจ้าของแผ่นหลังกว้าง
ที่ มี ผ มสี ท องประกายส้ ม ดู โ ดดเด่ น คนนั้ น ก็ เ ดิ น ลิ่ ว ๆ ขึ้ น บั น ไดไปด้ ว ย
ท่าทางทะมัดทะแมงคล่องตัว เขาเป็นคนตัวสูง น่าจะราวๆ สักหนึ่งร้อย
แปดสิบห้าเซนติเมตร ผิวขาว หุน่ ดี แม้จะเห็นแค่เพียงใบหน้าด้านข้างของเขา
แวบๆ แต่ฉันคิดว่าเขา...
...ดูเท่ดีจัง
ฉันมองตามไปจนกระทั่งเจ้าของเส้นผมสีทองประกายส้มหายไปจาก
ระยะสายตาด้วยความรู้สึกเหมือนตกอยู่ในภวังค์ แม้จะเป็นช่วงวินาทีสั้นๆ
แต่ก็ท�ำให้อัตราการเต้นของหัวใจผิดปกติไปนิดหน่อย
ถ้าบังเอิญได้เจอกับเขาอีกก็ดีสินะ...
ฉั น คิ ด ข� ำ ๆ กั บ เรื่ อ งที่ ไ ม่ มี ท างเป็ น ไปได้ จากนั้ น ก็ เ ดิ น ไปต่ อ แถว
ขึ้นบันไดเลื่อนเพราะไม่อยากเดินขึ้นบันไดให้เหนื่อยและเมื่อยขา พอออกมา
จากสถานีรถไฟฟ้าใต้ดนิ ฉันก็ไปรอขึน้ รถเมล์ นัง่ ประมาณสิบห้านาทีกถ็ งึ มหา'ลัย
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เนือ่ งจากมหา'ลัยเอกชนทีฉ่ นั เรียนสามารถแต่งชุดไปรเวตมาเรียนได้อย่างอิสระ
ฉันจึงเลือกใส่เสื้อผ้าสบายๆ แบบที่ไม่ต้องตื่นมารีดให้วุ่นวายอย่างเสื้อยืดกับ
กางเกงยีนขายาวเนี่ยแหละ
"ฮัดชิ่ววว"
ยืด...
โอ๊ย จามไม่พอน�้ำมูกยังจะมาไหลอีก
ฉันดึงผ้าปิดปากลง ใช้กระดาษทิชชูเช็ดน�้ำมูกอย่างเบื่อหน่าย เช้านี้
อากาศค่อนข้างเย็นเนื่องจากเมื่อคืนฝนตก ให้ตายเถอะ ฉันไม่ค่อยชอบ
อากาศเย็ นๆ สั กเท่ า ไหร่ เพราะมั นท� ำให้ อ าการภูมิแพ้ฉันก�ำเริบ พอจาม
น�ำ้ มูกก็ไหล สักพักก็จามแล้วน�ำ้ มูกก็ไหลอีก เช็ดวนไป เช็ดจนเจ็บจมูกไปหมด
แล้วเนี่ย ฮือ
"เอ๊ะ มูมิน~"
หืม...
ฉันทีเ่ ดินเข้ามหา'ลัยพลางเช็ดน�ำ้ มูกไปต้องชะงักกับเสียงคุน้ เคยเสียงหนึง่
ทีด่ งั ขึน้ พอหันไปมองต้นเสียงทีเ่ ดินเข้ามาหาก็เห็นว่าเป็น 'หนูเล็ก' เพือ่ นในกลุม่
นัน่ เอง เธอคนนีม้ ผี มสีดำ� ยาวเป็นลอนสวย แต่งหน้าแต่งตาแบบจัดเต็ม ตัวสูง
หุ่นดี เสื้อผ้าที่เธอใส่ก็เป็นของแบรนด์เนมยี่ห้อแพงๆ
"อึ๋ยยย จมูกแกแดงหมดแล้ว" พอหนูเล็กเดินเข้ามาใกล้ก็ท�ำสีหน้า
เหนือ่ ยหน่ายใส่ฉนั ทันที ฉันได้แต่หวั เราะแห้งๆ และดึงผ้าปิดปากขึน้ ตามเดิม
ก่อนจะหลุดจามอีก "รู้สึกว่าช่วงนี้แกจามบ่อยเกินไปแล้วนะ"
"แหะๆ พอดีฉันไม่ค่อยถูกโฉลกกับอากาศเย็นสักเท่าไหร่น่ะ"
ฉั น หั ว เราะแห้ ง ๆ วั น นี้ ฉั น สะดุ ้ ง ตื่ น ขึ้ น มาจามตอนตี สี่ ด ้ ว ยนะเออ
พอจะนอนต่อก็เอาแต่จามไม่หยุดจนนอนอีกไม่ได้ รู้สึกคันคอคันตาไปหมด
เลย
"เฮ้อ ฉันว่าแกควรออกก�ำลังกายอย่างจริงจังสักทีเหอะ"
หนูเล็กพูดกับฉันพลางถอนหายใจพรืด ฉันฟังแล้วก็พยักหน้าไปงั้น
โชคดีที่ใส่ผ้าปิดปากอยู่อีกฝ่ายจึงไม่เห็นรอยยิ้มเจื่อนๆ บนใบหน้าของฉัน
ก็แหม...ฉันไม่ชอบออกก�ำลังกายสักเท่าไหร่นนี่ า มันเหนือ่ ย แค่เดินขึน้ บันไดตึก
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ชั้นเดียวฉันยังเลือกที่จะขึ้นลิฟต์แทนเลย
ต้องขี้เกียจเบอร์ไหนคิดดู T_T
"งัน้ เราไปห้องเรียนเลยดีมยั้ ฮะ...ฮัดเช้ยยย!" ผี คราวนีฉ้ นั เผลอหลุดจาม
เสียงดังลั่นจนคนที่เดินผ่านไปมาถึงกับสะดุ้งโหยง บางคนงี้ยกมือทาบอกด้วย
ความตกใจ สายตาหงุดหงิดของคนทีอ่ ยูใ่ กล้ๆ ต่างพุง่ ตรงมาทีเ่ จ้าของเสียงจาม
อย่างฉัน "ขะ...ขอโทษนะ"
"..."
"แบบว่ามันควบคุมไม่ค่อยได้น่ะ" ฉันหัวเราะแห้งๆ ดึงผ้าปิดปากลง
แล้วใช้ทิชชูเช็ดจมูก ส่วนหนูเล็กก็ขยับถอยหลังห่างออกไปพร้อมท�ำหน้า
ไม่สบอารมณ์จนฉันรู้สึกชาวาบขึ้นมา "ระ...เราไปห้องเรียนกันเถอะ"
"เอ่อ..." หนูเล็กชะงักและเริ่มอึกอัก "ฉันว่าจะไปซื้อของที่ร้านค้า ยังไง
แกไปห้องเรียนก่อนแล้วกัน"
"งั้นเดี๋ยวฉันไปเป็นเพื่อน"
"เอ๊ะ! ก็บอกว่าไม่ต้องไงล่ะ!"
"!!"
อึก...
ค�ำพูดทีโ่ พล่งออกมาของอีกฝ่ายคล้ายเสียงตวาดท�ำฉันตกใจจนสะดุง้ โหยง
ดวงตาเบิกกว้างจับจ้องมองหนูเล็กที่มีอารมณ์ฉุนเฉียว สักพักเธอก็เหมือนจะ
พยายามสงบสติอารมณ์แล้วคลี่ยิ้มให้ฉัน
"คือฉันจะไปห้องน�้ำด้วยไง เพราะงั้นแกไม่ต้องไปกับฉัน โอเคนะ"
อะ...โอเค ไม่ไปก็ไม่ไป
"งั้น...เจอกันที่ห้องเรียนนะ"
ฉั น พู ด ด้ ว ยท่ า ทางปกติ แ ล้ ว หนู เ ล็ ก ก็ ห มุ น ตั ว เดิ น ออกไปเลย ฉั น
ยืนมองสักพักก็เดินไปที่ห้องเรียน ไม่รู้ด้วยซ�้ำว่าอะไรคือสาเหตุที่ท�ำให้หนูเล็ก
แสดงอาการน่ า กลั ว แบบนั้ น หรื อ เธออาจอยู ่ ใ นช่ ว งอารมณ์ แ ปรปรวน
เพราะมีประจ�ำเดือนงี้ เมื่อไปถึงห้องเรียนฉันก็จัดแจงเลือกที่นั่งและเอาของ
ในกระเป๋าเป้ออกมาวางจองทีใ่ ห้เพือ่ นๆ ในกลุม่ อีกสามคน นัง่ ไถเฟซบุก๊ เล่นอยู่
สักพักคนอื่นๆ ก็พากันทยอยเข้ามาในห้องจนที่นั่งเกือบเต็ม
12
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สามคนนั้นมาช้าจัง แต่ดีนะเนี่ยที่ฉันจองที่นั่งไว้ให้แล้ว
ยืด...
ง่า พอโดนแอร์เย็นๆ น�้ำมูกก็ไหลอีกแล้ว
ฉันควักกระดาษทิชชูออกมาเช็ดน�ำ้ มูกทีไ่ หลไม่หยุดเนือ่ งจากแอร์ในห้อง
ค่อนข้างเย็นเฉียบ กระทั่งเห็นพวกเพื่อนๆ ในกลุ่มซึ่งมีหนูเล็ก โบว์ ทับทิม
เดินเข้ามาในห้อง ฉันจึงรีบยกมือขึ้นโบกเป็นสัญญาณให้สามคนนั้นเห็น
แต่ดเู หมือนพวกเธอจะไม่มองมาเลยสักนิด แถมยังเดินไปนัง่ อีกฝัง่ ทีอ่ ยูห่ า่ งจากฉัน
ซะงั้น
"หนูเล็ก" ฉันพยายามเรียกเพื่อนของตัวเอง "โบว์"
"..."
"ทับทิม!"
อ่า บ้าจริง ท�ำไมสามคนนั้นถึงไม่ได้ยินล่ะ นี่ก็ตะโกนเสียงดังจนคนที่
นั่งใกล้ๆ หันมามองอย่างหงุดหงิดแล้วเนี่ย
เอาไงดี...
ลุกไปนั่งกับสามคนนั้นดีกว่า
ฟึ่บ...
แอดดด
โอ๊ะ อาจารย์เปิดประตูเดินเข้ามาแล้วอ่ะ ฉันที่เก็บของใส่กระเป๋าเป้
ตั้งท่าจะลุกจากที่นั่งเพื่อย้ายไปนั่งกับเพื่อนในกลุ่มถึงกับต้องรีบทิ้งก้นนั่งลง
ที่เดิม
"นักศึกษาทุกคนเงียบกันหน่อยจ้ะ ใครที่เดินอยู่ก็รีบนั่งที่ให้เรียบร้อย
ไม่งั้นโดนครูหักคะแนนไม่รู้ด้วยนะ"
อาจารย์ที่ขึ้นชื่อลือชาว่าโหดสุดๆ พูดขึ้น ได้ยินแบบนั้นแล้วฉันก็ได้แต่
นั่งสงบเสงี่ยมอยู่ที่เดิมไม่กล้าลุกย้ายที่ โอ๊ย แบบนี้ก็หมายความว่าฉันต้อง
นั่งเรียนคนเดียวงั้นสิ แล้วที่นั่งสามที่ที่จองไว้ก็ไม่มีใครมานั่งด้วย มันก็เลย
กลายเป็นว่าฉันนั่งอยู่คนเดียวแบบโดดเดี่ยวเดียวดาย...
...คล้ายๆ ว่าไม่มีเพื่อนคบ
"เอาล่ะ วันนี้ครูจะสอนเรื่อง..."
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ฮือ ไม่ชอบความรู้สึกแบบนี้เลย
แย่ชะมัด
ช่วงพักเที่ยง
เฮ้ อ ในที่ สุ ด อาจารย์ ก็ ป ล่ อ ยให้ พั ก กลางวั น เสี ย ที บอกเลยว่ า
การที่ต้องนั่งเรียนคนเดียวมันช่างเป็นอะไรที่เปล่าเปลี่ยวหัวใจเสียเหลือเกิน
ฉันเก็บของทุกอย่างไม่วา่ จะเป็นยางลบ ดินสอ ปากกา สมุดจดใส่ลงกระเป๋าเป้
แล้วรีบลุกจากเก้าอี้เพื่อไปหากลุ่มเพื่อนของตัวเอง แต่ว่า...
...ว่างเปล่า
อ้าว เพื่อนของฉันหายไปไหนกันหมดแล้วก็ไม่รู้ ตะกี้ยังเห็นอยู่เลยแท้ๆ
ขวับๆ
ฉันหันซ้ายหันขวากวาดตามองไปรอบๆ ห้องแต่กไ็ ม่เจอเพือ่ นของตัวเอง
เลยสักคน ให้ตายเถอะ คงออกไปจากห้องกันแล้ว รีบตามไปดีกว่า
ทั่กๆ
ฉันวิง่ ออกไปจากห้องอย่างด่วนจี๋ เดาว่าสามคนนัน้ คงจะยังเดินไปไหน
ไม่ได้ไกลนัก ตอนนีเ้ ป็นช่วงพักเทีย่ ง ห้องอืน่ ๆ ทีอ่ าจารย์เพิง่ ปล่อยต่างก็พากัน
วิ่งกรูมากระจุกอยู่หน้าลิฟต์ ฉันชะเง้อคอ เขย่งปลายเท้า มองหาพวกเพื่อนๆ
ท่ามกลางผูค้ นมากมาย ในทีส่ ดุ ฉันก็เจอพวกเธอสักที
ฟู่ววว อยู่กันหน้าลิฟต์เลยแฮะ
"ขอโทษนะคะ"
ฉันพยายามเบียดแทรกนักศึกษาคนอื่นๆ เพื่อที่จะเข้าไปหากลุ่มเพื่อน
ของตัวเอง ทว่าจังหวะที่ก�ำลังจะถึงตัวสามคนนั้น เสียงของหนูเล็กก็ดังขึ้นมา
ให้ได้ยิน
"ยัยมูมินนั่นน่าร�ำคาญจริงๆ เนอะ"
หือ?
ค�ำพูดประโยคนั้นท�ำฉันชะงักและยืนนิ่งอยู่กับที่
"นั่นสิ ไม่รู้จะจามอะไรนักหนา" คราวนี้เป็นโบว์เพื่อนอีกคนในกลุ่ม
พูดขึ้นมาด้วยน�้ำเสียงไม่สบอารมณ์สุดๆ "เสียดายที่เกิดเป็นลูกครึ่ง ฉันเห็น
14
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พวกลู ก ครึ่ ง คนอื่ น ๆ หน้ า ตาดี แ ถมบุ ค ลิ ก ยั ง ดู ดี กั น ทั้ ง นั้ น แต่ ดู ยั ย มู มิ น สิ
เวลาอยู่ด้วยกันยัยนั่นท�ำฉันขายหน้าตลอดเลย"
"เห็นด้วย นี่ฉันก็ติดหวัดจากยัยนั่นมาตั้งหลายครั้งแล้ว" เพื่อนอีกคน
ที่ชื่อทับทิมเสริม "ตัวเชื้อโรคแบบนั้นไม่อยากคบด้วยเลยจริงๆ"
อึก...
นี่เพื่อนๆ ก็เห็นว่าฉันเป็นตัวเชื้อโรคงั้นเหรอ
ฉันเม้มปากแน่น ถึงพวกเธอจะพูดความจริงแต่ฉันก็อดที่จะเสียใจ
ไม่ได้อยูด่ ี มันจีด๊ ทีห่ วั ใจสุดๆ จนอยากร้องไห้ แต่ฉนั จะโกรธพวกเธอได้เหรอ...
...ฉันไม่มีเพื่อนที่ไหนอีกนอกจากสามคนนี้แล้วนะ
"ฉันว่า...เราแบนยัยนั่นออกจากกลุ่มไปเหอะ"
ประโยคค�ำพูดทีห่ ลุดออกมาจากปากของโบว์ทำ� ลมหายใจของฉันสะดุด
หูอื้อตาลาย สมองตื้อมึนแทบคิดอะไรไม่ออก ได้แต่ยืนนิ่งตัวแข็งทื่อ
"ก็ดนี ะ" หนูเล็กพูด น�ำ้ เสียงแสดงออกว่ารังเกียจฉันสุดๆ "ทีย่ อมคบด้วย
เพราะเห็นว่าเป็นลูกครึ่งนั่นแหละ คิดว่ายัยนั่นจะท�ำให้กลุ่มเราเด่นขึ้นแท้ๆ
แต่ดันเด่นในแง่ลบซะงั้น เฮ้อ เวลายัยนั่นจามทีมีแต่คนมอง"
"เอ๊ะ ลิฟต์มาแล้ว ฉันว่าเราค่อยไปเม้าท์ต่อที่โรงอาหารเหอะ"
"งั้นวันนี้เราออกไปหาอะไรกินนอกมหา'ลัยดีมั้ย ฉันไม่อยากให้ยัยนั่น
ตามมาเจออ่ะ"
"ก็ดีนะ"
พู ด จบสามคนนั้ น ก็ เ ดิ น เบี ย ดเสี ย ดเข้ า ไปในลิ ฟ ต์ พ ร้ อ มกั บ คนอื่ น ๆ
ทิ้งให้ฉันยืนคว้างอยู่ที่เดิมด้วยความรู้สึกเหมือนมีคนเอาก้อนหินมาทุบหัว
มือที่อยู่ข้างล�ำตัวก�ำแน่นจนเจ็บแปลบๆ
ฉัน...
...
...
...คิดอะไรไม่ออกเลย
ในหัวตอนนี้มีแต่ความว่างเปล่า
"ฮัดชิ่ววว"
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และพอฉั น หลุ ด จาม คนที่ ยื น เบี ย ดอยู ่ ก็ ข ยั บ ตั ว ถอยห่ า งออกไป
อย่างอัตโนมัติ บางคนยกมือปัดไปมากลางอากาศ บางคนยกมือปิดจมูกตัวเอง
บางคนเหลือบมองด้วยสีหน้ารังเกียจ...รังเกียจยัยตัวเชื้อโรคอย่างฉัน
"ฮัดชิ่ววว"
แม้ จ ะเศร้ าใจที่ ไ ด้ ยินพวกเพื่ อ นๆ พูดกัน แบบนั้น แต่ฉัน ก็ห ยุดจาม
ไม่ได้อยู่ดี
"ฮัดชิ่ว! ฮัดชิ่ว! ฮัดชิ่ววว!"
เออ เอามันเข้าไป คราวนีจ้ ามสามรอบติดเลยเป็นไง แถมคนทีย่ นื รอลิฟต์
รอบถัดไปก็เริม่ หันไปนินทากันแล้วด้วย ฮ่าๆ (หัวเราะทัง้ น�ำ้ ตา) แล้วไง ใครแคร์
ฉันใส่ผ้าปิดปากอยู่นะเออ ถ้ารังเกียจมากนักฉันจะจามให้โลกแตกไปเลย
"ฮัดเช้ยยย~~!!"
เว้ย บางทีฉันก็นึกรังเกียจตัวเองเหมือนกัน
"แม่ง จะจามอะไรนักหนาวะ"
เสียงโวยวายของผู้ชายคนหนึ่งโพล่งขึ้นอย่างฉุนๆ คล้ายกับทนไม่ไหว
ฉันเหลือบมองก็เห็นกลุม่ ผูช้ ายทีก่ ำ� ลังยืนรอลิฟต์อยูไ่ ม่ใกล้ไม่ไกลนัก คนพวกนัน้
ก�ำลังหัวเราะและมองมาที่ฉันสลับกับเพื่อนในกลุ่มของตัวเองที่ปรี๊ดแตกนั่น
"ฮ่าๆ โวยวายแบบนี้เดี๋ยวยัยนั่นก็มาจามใส่หน้าแกหรอก"
"เฮ้ย พูดอะไรเกรงใจน้องเค้าด้วย ดูดิหันมามองตาเขียวเลย"
"เราเขยิบไปยืนห่างๆ หน่อยดีไหม ยัยนั่นเป็นไข้หวัดใหญ่หรือเปล่า
ก็ไม่รู้"
"เออ น่ากลัวว่ะ"
ฟึ่บ...
ฉันไม่อยูฟ่ งั ค�ำพูดพวกนัน้ ด้วยการตัดสินใจหมุนตัวเดินออกมา ซึง่ ทุกคน
คงจะโล่งใจกันน่าดูที่ฉันออกมาแบบนี้ ฉันพาร่างกายที่ไร้เรี่ยวแรงเข้าไป
นั่ ง สงบสติ อ ารมณ์ ต รงบั น ไดหนี ไ ฟที่ ไ ร้ ผู ้ ค น เวลานี้ ฉั น รู ้ สึ ก ว่ า รอบตั ว ฉั น
มันช่างว่างเปล่าเสียเหลือเกิน
'ยัยมูมินนั่นน่าร�ำคาญจริงๆ เนอะ'
'นั่นสิ ไม่รู้จะจามอะไรนักหนา'
16
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'ตัวเชื้อโรคแบบนั้นไม่อยากคบด้วยเลยจริงๆ'
'ฉันว่า...เราแบนยัยนั่นออกจากกลุ่มไปเหอะ'
ฮึก...
ไม่เอานะ ไม่ร้องนะมูมิน
มั น ก็ จ ริ ง ...ที่ ฉั น เป็ น ตั ว เชื้ อ โรคอย่ า งที่ ห นู เ ล็ ก โบว์ ทั บ ทิ ม พู ด กั น
อาการภูมแิ พ้กำ� ลังท�ำให้ฉนั ไม่มเี พือ่ นคบ! จากนีไ้ ปฉันจะต้องนัง่ เรียนคนเดียว
กินข้าวคนเดียว ท�ำรายงานกลุ่มคนเดียว แค่คิดก็รู้สึกเศร้าแล้ว
ฉันไม่ต้องการให้มันเป็นแบบนั้น...
เพราะงั้น...เพราะงั้น
เธอต้องบอกลาอาการภูมิแพ้บ้าบอนี่ได้แล้ว!

17

(ติดตามอ่านต่1
อได้ในฉบับเต็ม)
ภูมิแพ้ & แพ้ผู้ชายหล่อ
ถ้าฉันไม่ขี้เกียจ...
ฉันก็คง...หายจากอาการภูมิแพ้แล้วล่ะ
ฉันคิดในขณะทีง่ ดั ตัวเองขึน้ มาจากเตียงนอนอันแสนหนานุม่ ได้ในเวลา
สิบโมงเช้า ทั้งที่สัญญากับตัวเองไว้เสียดิบดีว่าวันนี้จะตื่นนอนตอนหกโมงเช้า
เพื่อไปวิ่งออกก�ำลังกายที่สวนสาธารณะใกล้คอนโดฯ ที่อยู่นี่แท้ๆ (เมื่อวาน
ตอนกลับมาจากมหา'ลัยฉันไปส�ำรวจสถานทีแ่ ล้วน่ะนะ) แถมยังตัง้ นาฬิกาปลุก
ไว้ด้วย แต่วันหยุดแบบนี้ไม่รู้ท�ำไมพอได้ยินเสียงนาฬิกาปลุกที่ดังลั่นขึ้น
ฉันก็คว้ามันมากดเลื่อนเวลาปลุกออกไปอีกครึ่งชั่วโมง...
ซึ่งพอดังอีก...
ฉันก็กดเลื่อนอีก
ไปๆ มาๆ ก็กดปิดซะเลย
ฮือออ ขอเกลียดตัวเองแป๊บ T_T
"ฮัดชิ่ว!"
นัน่ ไง เอาอีกแล้ว ตืน่ ปุบ๊ จามปับ๊ ท�ำหน้าทีไ่ ด้อย่างดีเยีย่ ม เอาโล่รางวัล
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