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-เก้าไอ้พีท...เป็นผู้ชายลั้ลลาและร่าเริงจนเกินเหตุ
อยู่กับผู้หญิงจะดี๊ด๊าและอารมณ์ดีเป็นพิเศษ
แต่มันก็ชอบบ่นว่าผู้หญิงชอบท�ำตัวมีปัญหา
แล้วผมก็ให้ค�ำปรึกษามันไปในฐานะเพื่อนที่ดี
แต่เรื่องมันแย่ก็ตรงที่ผมดันแอบชอบมันน่ะสิ!
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-พีทไอ้เก้า...เป็นคนที่ผมไม่ถูกชะตาตั้งแต่แรกเห็น
มันทั้งหยิ่ง ทั้งปากหมา มีดีก็แค่เรียนเก่งล่ะวะ
แต่ผมกับมันดันจับพลัดจับผลูมาอยู่กลุ่มเดียวกัน
อยู่ไปอยู่มาผมก็ดันไปสนิทกับมันที่สุดอีกต่างหาก
แต่เรื่องมันแย่ก็ตรงที่ผมรู้สึกว่ามันน่ารักขึ้นทุกวันน่ะสิ!
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บทน�ำ
(เกลียด) แรกพบ
โรงเรียนมัธยมแห่งหนึ่ง
"ไปกันยังวะ"
'เก้า' เดินมาหาเพื่อนในกลุ่มสองคนที่ก�ำลังยืนรออยู่หน้าโรงเรียน
หลั ง จากไปเข้ า ห้ อ งน�้ ำ วั น นี้ พ วกเขานั ด กั น ว่ า จะไปกิ น ปิ ้ ง ย่ า งเพื่ อ ฉลอง
สอบเสร็จ เนื่องจากการสอบครั้งนี้เป็นการสอบครั้งสุดท้ายในฐานะนักเรียน
มัธยมปลาย จากนี้พวกเขาก็จะเรียนจบและแยกย้ายกันไปเรียนที่อื่นแล้ว
"รอมึงกับไอ้เรนเนี่ยแหละ" เพื่อนคนหนึ่งตอบ
'เรน' เป็นเพื่อนอีกคนในกลุ่มซึ่งมีพี่ชายอยู่คนหนึ่งชื่อ 'ซัน' ตอนนี้
ซันเรียนจบมหาวิทยาลัยแล้ว ก�ำลังวางแผนจะเปิดร้านกาแฟ เก้าได้ยินว่า
เขามองท�ำเลร้านไว้ไม่ไกลจากโรงเรียนนี้นัก
"อ้าว! ไอ้เรนมันยังไม่มาอีกเหรอ" เก้าถามอย่างแปลกใจ
"เออ! มันบอกกูว่าจะไปเข้าห้องน�้ำตั้งนานแล้วนะ"
"แม่ง ป่านนี้ยังไม่มาอีก นี่มันตกส้วมตายไปยังวะ"
"สงสัยไปหาสาวแหงๆ มันจะชิ่งเราไปกะสาวป่ะวะเนี่ย"
"แล้วพวกมึงโทรหามันยัง" เก้าถามต่อหลังจากฟังเพื่อนๆ บ่น
"กูโทรไปแล้วแต่มันไม่ยอมรับสายกู"
"งั้นพวกมึงรอนี่แหละ เดี๋ยวกูไปตามมันเอง"
เก้าเดินกลับเข้าไปในโรงเรียนแล้วตรงไปที่ตึกเรียนของพวก ม.ห้า

Page Blue Kiss �������������.indd 7

9/14/2560 BE 11:42

8 Blue Kiss เพื่อนแก้เหงา

เขาจ�ำได้ว่าผู้หญิงที่เรนก�ำลัง 'คุยๆ อยู่' เรียนอยู่ชั้นไหน และคิดว่าบางทีเรน
อาจไปล�่ำลาหรือนัดเจอกับเธอก่อนเรียนจบก็ได้
ตอนนี้เลิกสอบได้สักพักแล้ว ภายในโรงเรียนแทบไม่มีนักเรียนเหลือ
อยู ่ เ ลย และมั น เงี ย บมากจนเก้ า ได้ ยิ น เสี ย งฝี เ ท้ า ของตั ว เอง เขาเดิ น ไป
จนเกือบจะถึงทีห่ มาย แต่ตอนนัน้ เอง! เก้าก็ได้ยนิ เสียงเอะอะดังมาจากมุมตึก
เหมือนคนก�ำลังจะมีเรื่องกัน เสียงนั้นท�ำให้เขาชะงักฝีเท้าด้วยความตกใจ
"กูขอโทษ! กูไม่รู้นี่หว่าว่าน้องเขาคุยกับมึงอยู่"
"ขอโทษงั้นเหรอ! มักง่ายเกินไปหน่อยมั้ง"
"แต่กูไม่รู้จริงๆ นี่หว่า กูขอโทษ"
เสียงของเรนดึงสติเก้ากลับมา เขารีบวิ่งเข้าไปดูเหตุการณ์ แล้วภาพ
ตรงหน้าก็ท�ำให้เขาถึงกับตกใจจนสีหน้าซีดเผือดเมื่อเห็นว่ามีนักเรียนชาย
กลุ่มหนึ่งก�ำลังรุมซ้อมเพื่อนของเขา
ใบหน้าของเรนบอบช�้ำ มุมปากมีเลือดซึม ชุดนักเรียนมอมแมม และ
ถูกผู้ชายร่างโตกระชากคอเสื้อโดยมีผู้ชายอีกคนที่น่าจะเป็นหัวหน้ากลุ่ม
ยืนกอดอกมองผลงานอย่างพออกพอใจ
นี่มันจะมากเกินไปแล้วนะ ท�ำไมต้องท�ำร้ายกันขนาดนี้!
"เฮ้ย! พวกมึงหยุดนะ!"
เก้าตะโกนเหมือนไม่กลัวตาย แต่เห็นสภาพเพื่อนแล้วเขาก็ทนนิ่งเฉย
ต่ อ ไปไม่ ไ ด้ และสิ้ น เสี ย งนั้ น คนทั้ ง กลุ ่ ม ก็ หั น มามองเก้ า ทั น ที โ ดยเฉพาะ
คนที่เป็นหัวหน้ากลุ่มอย่าง 'พีท' หมอนั่นเหยียดยิ้มที่มุมปาก สายตาที่มองมา
ก็เอาเรื่องจนเก้ารู้สึกกลัวอย่างบอกไม่ถูก แต่เขายังพยายามท�ำใจดีสู้เสือ
มาถึงขั้นนี้แล้วเขาจะขี้ขลาดวิ่งหนีได้ยังไง
"รุมซ้อมคนคนเดียว...ไม่หมาหมู่ไปหน่อยเหรอวะ!"
ปากมักไปไวกว่าความคิดเสมอ พอตะโกนออกไปแล้วท�ำให้คนกลุม่ นัน้
ตาลุกวาว เก้าก็ถึงกับถอยหลังไปหนึ่งก้าวแล้วกลืนน�้ำลายฝืดๆ ลงคอเพราะ
กลัวว่าพวกมันจะเปลี่ยนเป้าหมายมารุมตีเขาแทน
ถ้าไม่ติดว่าอยากช่วยเรน เขาคงรีบวิ่งหนีอย่างไม่คิดชีวิตไปแล้วเพราะ
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ประเด็นส�ำคัญคือคนอย่างเก้าเตะต่อยใครเป็นเสียที่ไหนกัน!
ต่อให้เขาจะมีฝีมือในการเตะต่อย แต่พวกนั้นมีกันถึงห้าคน ไม่มีทาง
ที่เขาจะสู้พวกมันได้แน่ๆ ในเมื่อแต่ละคนท่าทางเอาเรื่องทั้งนั้น
อี ก อย่ า ง...เก้ า ก็ จ� ำ ได้ ว ่ า คนพวกนี้ มี เ รื่ อ งทะเลาะวิ ว าทจนเดิ น เข้ า
ห้องปกครองเป็นว่าเล่น ชีวิตเด็กเรียนอย่างเขากับคนพวกนี้เหมือนเป็น
'เส้นขนาน' กันเลยด้วยซ�้ำ เขาไม่คิดจริงๆ ว่าวันนี้ต้องมาเผชิญหน้ากัน แต่
จะว่าไปแล้วเขาก็เสียดายชีวิตดีๆ ของพีทไม่น้อยที่เกิดมารูปร่างหน้าตาดี
บ้านรวย และมีพร้อมทุกอย่างแต่กลับเลือกใช้ชีวิตเสเพล เกเร และมีเรื่องกับ
ชาวบ้านเขาไม่เว้นแต่ละวันแบบนี้
ชีวิตพีทคงสุขสบายไร้ปัญหาก็เลยสร้างปัญหาขึ้นเสียเอง
"เล่นมันเลยดีมั้ยวะพีท!"
คนที่กระชากคอเสื้อของเรนโยนเรนไปให้เพื่อนอีกสองคนล็อกแขน
เอาไว้กอ่ นท�ำท่าจะเข้ามาจัดการเก้า แต่พที เอามือกันไว้กอ่ นทัง้ ๆ ทีส่ ายตาเขา
เหมือนจะ 'หมายหัว' เก้าเอาไว้แล้ว
"ไม่ต้อง! ท่าทางอ่อนๆ อย่างนั้นกระทืบไปแม่งก็ตายเปล่า"
"พวกมึงท�ำเพื่อนกูท�ำไมวะ" เก้าถึงกับก�ำหมัดแน่นเมื่อได้ยินค�ำพูดดูถูก
จากอีกฝ่าย
"เพือ่ นมึงเสือกมายุง่ กับเด็กกูกอ่ น! ส่วนมึง...ถ้าไม่อยากเจ็บตัวก็ไม่ตอ้ ง
มาเสือก" พีทตวาดแล้วหันไปจ้องหน้าเรนที่สภาพสะบักสะบอมเหมือนถูก
รถสิบล้อเหยียบมา "แล้วอย่าปากมากนะมึง"
พูดจบก็พยักหน้าให้เพื่อนก่อนจะเดินน�ำออกไปโดยไม่ปรายตากลับมา
มองเก้าอีกเลย จากนั้นพวกที่เหลือก็เดินตามไปโดยไม่ลืมข่มขู่เก้ากับเรนว่า
อย่าบอกเรื่องนี้กับใครถ้าไม่อยากเจ็บตัว
"เป็นไงบ้างวะมึง!"
เก้าวิ่งเข้าไปดูอาการเรนที่ถูกโยนลงไปคลุกฝุ่นบนพื้น ก่อนจะช่วยพยุง
เพื่อนขึ้นด้วยความเป็นห่วง เห็นสภาพเรนแล้วเขายิ่งเจ็บใจจนอยากจะไป
แจ้งต�ำรวจมาจับพวกเวรนั่นจริงๆ
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พวกมันคิดว่าตัวเองบ้านรวยแล้วจะท�ำอะไรก็ได้หรือไง!
"เจ็บสิวะ" เรนบอกเสียงเบาขณะซี้ดปากไปด้วย
"ไปแจ้งความดีมั้ยวะ มันกล้าท�ำกับมึงขนาดนี้ เดี๋ยวก็มารุมมึงอีก"
"ไปแจ้ ง ความแล้ ว จะท� ำ อะไรมั น ได้ ว ะ พ่ อ มั น รวยจะตาย เดี๋ ย วก็
ประกันตัวมันออกมาอยู่ดี ขืนมันรู้ว่ากูไปแจ้งความ รอบหน้ามันฆ่ากูแน่"
เรนบอกพลางเช็ดเลือดออกจากมุมปาก
"มึงนี่หงอมันมากนะเนี่ย"
"เออๆ ช่างกูเหอะ แต่ถา้ กูเลิกยุง่ กับน้อง 'มิน้ ต์' มันก็คงไม่มายุง่ กับกูแล้ว
ล่ะ" เรนบอก
ความจริงเรนก็รู้ว่าตัวเองผิดที่ดันไปยุ่งกับเด็กของพีทก่อน แต่เขา
ไม่เคยรู้เลยว่ามิ้นต์คุยกับพีทอยู่ก่อนแล้ว ถ้าเขารู้...ไม่มีทางที่เขาจะคิดสั้น
ไปยุง่ กับเด็กของพีทแน่ คนในโรงเรียนนีต้ า่ งก็รดู้ กี นั ทัง้ นัน้ ว่าถ้าอยากมีชวี ติ ดีๆ
และอนาคตที่สวยงามก็อย่าไปขวางทางคนในกลุ่มพีทเด็ดขาด
"ตามใจมึงแล้วกัน แล้วสภาพมึงเป็นแบบนี้จะไปแดกปิ้งย่างกับพวกกู
ได้มั้ยวะ"
"ปิ้งย่างเอาไว้ก่อนได้มั้ย ตอนนี้มึงพากูไปหาหมอก่อน เลือดกูไหล
จะหมดตัวแล้วเนี่ย"
เก้ า ส่ า ยหั ว ที่ เ รนยั ง มี อ ารมณ์ ม าพู ด เล่ น อยู ่ ไ ด้ แต่ ก็ ดี แ ล้ ว ล่ ะ ที่ เ รน
เป็นคนไม่คดิ มากหรือเจ้าคิดเจ้าแค้น ไม่อย่างนัน้ เรนก็คงไม่แคล้วมีเรือ่ งกับพีท
จนตายกันไปข้างหนึ่งแน่!
เวลาผ่านไป...
คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัย N
แม้ว่ามหาวิทยาลัยจะยังไม่เปิดภาคเรียน แต่พวกรุ่นพี่ปสี องก็นัดให้
น้ อ งปี ห นึ่ ง มาท� ำ กิ จ กรรมเพื่ อ กระชั บ ความสั ม พั น ธ์ กั น ก่ อ น วั น นี้ เก้ามา
มหาวิทยาลัยตั้งแต่เช้า พอเขาลงจากรถเมล์ก็เดินตามเสียงตีกลองและเสียง
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ร้องเพลงไปจนถึงหน้าคณะ แล้วเงยหน้ามองป้ายที่ติดอยู่กับตัวตึก
เก้ายิ้มอย่างยินดีที่สามารถสอบเข้าเรียนที่นี่ได้ตามความคาดหมาย
ของครอบครัว แถมยังมีคะแนนอยูใ่ นอันดับต้นๆ เสียด้วย สร้างความภาคภูมใิ จ
ให้กับเขาและครอบครัวเป็นอย่างมาก
พอนึกถึงการสอบแล้วเก้าก็รู้สึกว่าตัวเองโชคดีไม่น้อย เพราะหลังจาก
มีเรื่องกับพวกพีทและเหมือนจะโดนพวกนั้นหมายหัวเอาไว้ เขาก็กลัวว่า
ชีวิตจะไม่สงบสุขหรือไม่ก็ถูกพวกนั้นตามราวีไม่เลิก แต่ยังดีที่พอมีเรื่อง
ต่างฝ่ายก็ต่างยุ่งกับเรื่องเรียนต่อมหาวิทยาลัยท�ำให้พีทเองก็ไม่มีเวลามา
หาเรื่องเขา
ถึงตอนเรียนมัธยมพีทจะเป็นเด็กเกเรทีม่ เี รือ่ งไม่เว้นแต่ละวัน ทว่าบ้านพีท
ก็ฐานะดีมาก พ่อของพีทไม่มีทางปล่อยให้ลูกชายเพียงคนเดียวเอาแต่เกเร
จนไม่มีเวลาหาที่เรียนต่อหรอก
"เฮ้! นายๆ"
เสียงเรียกมาพร้อมกับการสะกิดท�ำให้เก้าหันไปมองผู้ชายคนหนึ่งที่
อายุรุ่นราวคราวเดียวกัน แต่งตัวด้วยชุดไปรเวตเหมือนกัน เก้าเดาในใจว่า
หมอนี่น่าจะเป็นเพื่อนร่วมคณะ
"มีอะไรหรือเปล่า"
"นายเป็นเด็กปีหนึ่งคณะวิศวฯ เหมือนกันใช่มั้ย เราชื่อ 'จูน' นะ นายชื่อ
อะไร" จูนแนะน�ำตัวเองด้วยสีหน้ายิ้มแย้มและเป็นมิตรจนเก้าต้องฝืนยิ้มตอบ
แม้จะรู้สึกว่าจูนเป็นคนแปลกๆ ก็ตาม
คนอะไรมันจะเป็นมิตรเบอร์นั้น!
"เก้า"
"ก้าวหน้าอะไรแบบนี้น่ะเหรอ ชื่อนายเป็นมงคลดีนะ"
"เก้า...เลขเก้าต่างหาก แล้วชื่อจูนนี่อะไร จูนสติเหรอ"
"กวนตีนกูเหมือนกันนะมึงเนี่ย"
เก้าถึงกับเหวอเพราะคุยกันไม่ถงึ สองนาทีจนู ก็เปลีย่ นสรรพนามมาเป็น
'กูกับมึง' เหมือนสนิทกันมาก แต่จูนก็ท�ำเหมือนมองไม่เห็นแล้วกอดคอเก้า
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เดินเข้าไปในคณะอย่างหน้าตาเฉย แถมยังชวนคุยไปเรื่อยราวกับว่าทั้งสอง
เป็นเพือ่ นกันมานานเป็นปีอย่างนัน้ แหละ แม้จะยังงงๆ แต่เก้าก็เออออยอมเดิน
ไปกับจูน เพราะอีกฝ่ายเป็นเพื่อนร่วมคณะ ผูกมิตรไว้ก็น่าจะดีกว่าสร้างศัตรู
ยังไงก็ต้องเรียนด้วยกันตั้งสี่ปี
บริเวณใต้ตึกคณะเต็มไปด้วยความคึกคัก มีรุ่นพี่ปีสองมารอต้อนรับ
เสียงร้องเพลงและเสียงตีกลองดังสนัน่ เหมือนอยูใ่ นงานกีฬาสี มีรนุ่ พีก่ ลุม่ หนึง่
รวมตัวกันเต้นประกอบเพลงสันทนาการต่างๆ ด้วยความสนุกสนานอย่างกับ
คนเมา จูนจึงชักชวนให้เก้าดูแล้ววิพากษ์วิจารณ์ด้วยความขบขัน
ทัง้ สองคนยืนคุยกันไม่นานก็รสู้ กึ สนิทกันมากขึน้ จูนเป็นคนคุยสนุก เฮฮา
แถมยังเล่าเรื่องตัวเองให้ฟังจนเก้าได้รู้ว่าจูนมาจากจังหวัดหนึ่งในภาคใต้
เช่าหอพักอยู่ใกล้ๆ มหาวิทยาลัยกับเพื่อนอีกคนซึ่งมาจากโรงเรียนเดียวกัน
ชื่อ 'คิง' แต่คิงเรียนมหาวิทยาลัยใกล้ๆ กัน ไม่ใช่มหาวิทยาลัยนี้
"มึงเห็นไอ้คนหน้าหล่อๆ ที่มันยืนอยู่คนเดียวนั่นป่ะวะ"
จูนถามขณะก�ำลังจะเดินตามรุน่ พีไ่ ปเอาป้ายชือ่ ทีโ่ ต๊ะลงทะเบียน เก้าจึง
มองตามสายตาจูนไปยังผู้ชายคนหนึ่งที่ยืนเด่นอยู่คนเดียว นอกจากจะตัวสูง
แล้วเขายังหน้าตาดีมากด้วย
"ลูกครึ่งประเทศอะไรวะ จมูกโด่งขนาดนั้น"
"มันก็ไม่ได้ยืนอยู่คนเดียวนะ เห็นมีรุ่นพี่คุยด้วยตั้งสองสามคน"
"เออ! นัน่ แหละ!" จูนท�ำเสียงหงุดหงิดเล็กน้อยทีเ่ ก้าขัดจังหวะการแสดง
ความคิดเห็น "หนุม่ ลูกครึง่ แถมหน้าตาดีแบบนีเ้ ราต้องไปท�ำความรูจ้ กั เอาไว้นะ
ถ้าตีซี้กับมันได้ อนาคตเราจะสบาย"
"ยังไงวะ"
"ก็มึงดูดิ วันแรกรุ่นพี่ก็รุมล้อมมันซะขนาดนั้นแล้ว"
"รุมแล้วไงวะ"
"แสดงว่ารุน่ พีเ่ อ็นดูมนั ไง มีรนุ่ พีเ่ อ็นดูกจ็ ะได้รบั การอ�ำนวยความสะดวก
ต่างๆ นานา"
ว่าจบจูนก็ลากแขนเก้าเดินไปหาเป้าหมายอย่างไม่รอความคิดเห็นจาก
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เก้าเลย ตอนนั้นพวกรุ่นพี่ปลีกตัวไปจากเป้าหมายพอดี จูนจึงได้จังหวะ
รีบปราดเข้าไปท�ำความรู้จัก
"เฮ้! นายๆ" จูนทักเหมือนที่เคยทักเก้าเป๊ะ "เราชื่อจูนนะ แล้วนี่ก็ไอ้เก้า
เพื่อนเรา นายชื่ออะไร"
คนถูกทักท�ำหน้างงจนเก้าแอบข�ำเพราะก่อนหน้านี้เขาก็ท�ำหน้าเหมือน
หมอนี่นี่แหละ
"ธาดา" อีกฝ่ายตอบ
"ท�ำไมชื่อไทยจังวะ เห็นเป็นลูกครึ่งนึกว่าจะชื่อฝรั่งซะอีก" จูนวิจารณ์
จนเก้าต้องรีบสะกิดบอก "แต่ก็แหวกแนวดีนะ ชื่อเพราะดี ว่าแต่นายมีป้ายชื่อ
หรือยัง เราไปเอาป้ายชื่อกันเถอะ"
จูนชักชวน 'ธาดา' ไปต่อคิวรอเอาป้ายชื่อพร้อมกัน จากนั้นก็ชวนคุย
เรื่องนั้นเรื่องนี้จนเหมือนสนิทกันมาเป็นปีแล้ว แต่ส่วนใหญ่ธาดากับเก้าจะ
ไม่ค่อยคุยเท่าไหร่ มีแต่จูนนั่นแหละที่ฝอยแหลกคนเดียว
ธาดากับจูนได้ป้ายชื่อไปก่อน เก้าเป็นคนสุดท้ายในกลุ่ม เขาก�ำลัง
เขียนชื่อลงทะเบียนก็หันไปมองคนที่ก�ำลังลงชื่ออยู่ข้างๆ เธอเป็นผู้หญิงตัวสูง
แต่งตัวเท่ๆ ท่าทางแมนๆ จนผู้หญิงหลายคนยังแอบมอง
แล้วตอนนั้นเธอก็เงยหน้าขึ้นมามองเก้าพอดี
"ชื่อเก้านี่มีพี่น้องชื่อสิบป่ะเนี่ย"
"เปล่า น้องสาวเราชือ่ 'กิบ๊ ' แล้วเธออ่ะ ชือ่ 'แสนดี' พีน่ อ้ งจะชือ่ แสนอะไร"
พอแสนดีแกล้งแซวชื่อด้วยรอยยิ้ม เก้าก็กล้าแกล้งแซวคืนบ้าง แล้ว
ทัง้ สองคนก็เดินออกมาจากบริเวณโต๊ะลงทะเบียนพร้อมกัน จูนกับธาดาทีย่ นื รอ
อยู่แถวนั้นจึงรีบเข้ามาสมทบ
"พูดให้ฟงั แล้วจะทึง่ " แสนดีเล่า "เรามีพสี่ าวอีกสีค่ น ชือ่ แสนสวย แสนซน
แสนรัก และแสนหวาน"
ทั้งเก้า จูน และธาดาท�ำหน้าเหมือนไม่เชื่อหูพร้อมกันจนแสนดีถึงกับ
หัวเราะ
"แม่เราตัง้ ชือ่ เจ๋งมัย้ ล่ะ" เวลาบอกชือ่ พีน่ อ้ งในครอบครัวกับคนอืน่ ๆ ทุกคน
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ก็มกั จะมีปฏิกริ ยิ าแบบนีจ้ นแสนดีเห็นเป็นเรือ่ งข�ำขันไปแล้ว "พีน่ อ้ งตระกูลแสนไง
ชื่อเก้านี่ธรรมดาไปเลยนะ"
"ถ้าชือ่ เก้ายังธรรมดา ชือ่ ไอ้จนู นีย่ งิ่ บ้านๆ ไปกันใหญ่" เก้าพูดแล้วหันไป
มองหน้าจูน จากนั้นก็แนะน�ำให้ทั้งสามคนรู้จักกัน ดูเหมือนว่าแต่ละคน
จะถูกชะตากันอย่างบอกไม่ถูก
"เออ! เดี๋ยวเราเรียกเพื่อนมาคุยด้วย รอแป๊บนะ"
พอแสนดีเดินออกไปเรียกเพื่อนของเธอมาสมทบ จูนก็เหล่เก้าทันที
"นี่มึงจีบสาวตั้งแต่วันแรกเลยเหรอวะ ร้ายกาจนะมึงเนี่ย"
"จีบอะไร เพื่อนกัน"
ยังไม่ทันที่จูนจะได้นินทาอะไรต่อ แสนดีก็ลากแขนเพื่อนของเธอเข้ามา
ร่วมวง และวินาทีนั้นเก้าก็ถึงกับเบิกตากว้าง นิ่งอึ้งไปชั่วขณะ และเขาคิดว่า
อีกฝ่ายก็คงรู้สึกไม่ต่างจากเขาเท่าไหร่นัก
เพราะเพื่อนที่แสนดีพามาแนะน�ำ...คือคนที่เคยหมายหัวเก้าเอาไว้
อย่างพีทนั่นเอง!
(ติดตามอ่านต่อได้ในฉบับเต็ม)
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