Heart Charger ชารจหัวใจใหเต็มไปดวยรัก
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บทนํา
ชี วิ ต หลั ง เลิ ก เรี ย นของเด็ ก มหา'ลั ย หลายๆ คนคงจะเป น ช ว งเวลา
ที่แสนมีความสุข ไดออกไปเที่ยวเลนกับเพื่อนๆ ไปกินขาวดวยกัน จากนั้น
ก็ไปนั่งชิลๆ ที่รานนมปน หรือไปดูหนังฟงเพลง รวมถึงไปจับกลุมอานหนังสือ
หนังหา แตสาํ หรับฉันนะ...ไมเคยมีโมเมนตนนั้ หรอก อยางมากก็แวะซือ้ ขาวเย็น
ที่รานสักแหงแลวตรงกลับหอพักเลย จนเพื่อนๆ ที่เรียนดวยกันมองวาฉันเปน
พวกสันโดษ ไมชอบเขาสังคมไปเสียแลว
ซึง่ ก็คงเปนอยางนัน้ จริงๆ เพราะฉันไมชอบสุงสิงกับใคร ไมชอบไปไหน
มาไหนกับเพื่อนมาตั้งแตเขาเรียนมหา'ลัยป หนึ่ง จนตอนนี้เรียนปสามแลว
ก็ยังเปนเหมือนเดิม จะมีก็แตเพื่อนที่เคยนั่งเรียนใกลกันหรือทํางานดวยกัน
บอยๆ เทานัน้ ทีฉ่ นั จะสนิทดวย แตกค็ ยุ กันแคตอนเรียนตอนทํางาน นอกเหนือ
จากนั้นก็ไมเคยคุยนอกรอบเลย
แตวาวันนี้แปลกไปกวาทุกวัน หลังเลิกเรียนฉันไมไดกลับหอทันที
เหมื อ นทุ ก ครั้ ง เพราะถู ก อาจารย ที่ ป รึ ก ษาเรี ย กไปพบที่ ห  อ งพั ก อาจารย
เปนการสวนตัว
"ปรางนรี หนูรูไหมจะวาวันนี้อาจารยเรียกหนูมาทําไม"
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ฉันสายหนาแทนคําตอบแลวเอามือขยับแวนใหเขาที่ ซึ่งเปนทาทาง
ที่เผลอทําบอยๆ เพราะฉันใสแวนมาตั้งแต ม.ตน อาจารยหญิงวัยกลางคน
มองฉันอยางออนใจ กอนหยิบกระดาษแผนหนึ่งมาสงใหฉันดู
เอะ...นี่มันกระดาษคําตอบของฉันที่สอบไปเมื่อวันกอนนี่
"ขอสอบมีทงั้ อัตนัยและปรนัย ขอสอบอัตนัยหนูทาํ คะแนนไดเยอะมาก
แตขอสอบปรนัยหนูทําผิดเกือบทั้งหมด ผูตรวจขอสอบเห็นวามันแปลกมาก
เลยลองเช็กกระดาษคําตอบดู ถึงไดเห็นวาหนูฝนคําตอบไมครบ ขอสอบ
มีหกสิบขอ แตขอสุดทายที่หนูฝนก็คือขอที่หาสิบเกา"
ฉันยืนอึ้งเหมือนคนวิญญาณหลุดไปชั่วขณะ กอนจะรีบกวาดสายตา
มองผานกรอบแวน เห็นแผนกระดาษคําตอบวิชาฟารมาโคเธอราพี* ในมือ
แลวก็ยิ่งช็อก!
จะ...จริ ง ด ว ย เป น อย า งที่ อ าจารย บ อกเลย ฉั น ฝนคํ า ตอบไปแค
หาสิบเกาขอ!
ยัยบาเอยยยยยยยยย
ฉันดาตัวเองในใจแลวตอบอาจารยเสียงเบา
"หนู...คงฝนคําตอบขามขอใดขอหนึ่งไปคะอาจารย"
พอนึกถึงวันที่สอบ ตอนนั้นฉันทําขอสอบชอยส (ขอสอบปรนัย) กอน
โดยทําสัญลักษณติ๊กถูกหนาชอยสที่จะเลือกไวในกระดาษคําถาม ขอไหน
ไมมนั่ ใจก็เวนไว (จําไดวา เวนขอตนๆ อยางขอทีส่ องหรือไมกข็ อ ทีส่ ามไวดว ย)
กะวาทําขอเขียน (ขอสอบอัตนัย) เสร็จแลวจะกลับมาเช็กคําตอบอีกรอบ
แตมัวทําขอเขียนจนลืมดูเวลา รูตัวอีกทีก็เหลือเวลาทําขอสอบอีกแคหานาที
ฉันเลยรีบกลับมาฝนคําตอบทั้งหมดลงในกระดาษคําตอบแบบเร็วๆ ฝนเสร็จ
หมดเวลาพอดีก็สงเลย ไมไดตรวจทานอะไรทั้งสิ้น ไมคิดวาตัวเองจะสะเพรา
* เภสัชบําบัด (Pharmacotherapy) เปนวิชาที่เรียนเกี่ยวกับการบริบาลผูปว ยในโรคตางๆ เรียนตั้งแต
สาเหตุการเกิดโรค อาการและพยาธิสภาพของโรค เปาหมายการรักษา แนวทางการรักษา การวางแผน
ติดตามอาการ ยาและวิธกี ารรักษาแบบอืน่ ๆ ทีใ่ ชรกั ษาโรคนัน้ ๆ รวมถึงเทคนิคการจายยา การใหคาํ แนะนํา
เรื่องโรคและยาตางๆ ซึ่งวิชานี้จะแบงเปนรายวิชาตอเนื่อง ก็คือตองเรียนเภสัชบําบัด 1 ใหผานกอน
จึงจะสามารถเรียนเภสัชบําบัด 2, 3 และ 4 ตอไปได (จํานวนรายวิชาแลวแตหลักสูตรการสอนของ
มหาวิทยาลัยนั้นๆ)
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ถึงขนาดลืมฝนขอที่ตัวเองเวนไว
บาจริงงง!!
"อาจารยก็คิดแบบนั้น ผูตรวจคําตอบก็เหมือนกัน หนูคงไมไดตอบ
ขอแรกๆ สักขอหนึง่ จริงๆ เพราะพอลองเลือ่ นคําตอบลงมาหนึง่ ขอ ใหขอ สุดทาย
ตรงกับขอที่หกสิบ คะแนนสอบหนูจะไดเพิ่มขึ้นเยอะพอสมควร แตอาจารย
ก็คงปรับคะแนนเพิ่มใหไมได"
ประโยคสุดทายอาจารยพดู ดวยนํา้ เสียงลําบากใจ เหมือนทานเสียดายแทน
กับคะแนนทีฉ่ นั ควรจะได แตฉนั เขาใจนะ ทําไงไดละ ฉันไมรอบคอบเองนีน่ า
"หนูเขาใจคะ สอบครัง้ หนาหนูจะตัง้ ใจใหมและเช็กใหรอบคอบกวานีค้ ะ "
"อาจารยเอาใจชวยนะจะ ครั้งนี้ถือเปนบทเรียน อาจารยเรียกมาเตือน
เพราะหนูจะไดรูตัวแลวไมทําพลาดซํ้าอีก"
"ขอบคุณคะอาจารย" ฉันยกมือไหวขอบคุณอาจารย ทานวากลาว
ตักเตือนอีกนิดหนอยดวยความหวงใย กอนจะปลอยใหฉันกลับบานได
ขณะเดิ น กลั บ มาเอากระเปาหนั ง สื อ ที่ ห  อ งเรี ย น ฉั น ก็ คิ ด คํ า นวณ
คะแนนสอบในใจวาการสอบครั้งตอไปตองทําคะแนนใหไดเทาไหร คะแนน
ถึงพอที่จะทําใหฉันไมหลุดจากเกรด A
ครัง้ ทีผ่ า นมาเปนการสอบครัง้ ทีส่ องของวิชานี้ โดยเทอมนีม้ สี อบทัง้ หมด
สามครั้ง ดีที่ครั้งแรกฉันทําคะแนนไวดีมาก แตครั้งที่สองดันสอบตกเพราะ
ความสะเพราไมเขาทา (ฉันนาจะสอบตกนะ แตคะแนนจริงยังไมออกหรอก)
เพราะงัน้ เหลือการสอบครัง้ ทีส่ ามในการสอบไฟนอลเทานัน้ ฉันตองทําคะแนน
ใหไดมากที่สุดเทาที่จะทําได ถาไดคะแนนสอบประมาณ 90% ก็นาจะยังได
เกรด A อยูละมั้ง
แตก็ยากแฮะ ที่ผานมาฉันมักจะสอบไดคะแนนอยูในชวงประมาณ
70-80% เอง วิชานี้สอบครั้งกอนได 80% มั้ง แตสอบครั้งนี้ตองไดคะแนน
นอยมากแนๆ เพราะฝนผิด ถาจะทําคะแนนสอบครั้งหนาใหถึง 90% ละก็...
คงตองอานหนังสือใหหนักกวาที่อานอยูทุกวันนี้อีกสักเทาตัว ในเมื่อฉันเรียน
ไมเกง เลยตองขยันใหมากกวาคนอื่น
อยากเรียนเกงเหมือน 'หมอนั่น' ชะมัด...
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จูๆ ใบหนาของ 'หมอนั่น' ก็ลอยเขามาในความคิด เขาเปนเพื่อนรวมรุน
ทีส่ อบไดคะแนนท็อปไมกร็ องท็อปของชัน้ ปตลอด (แขงกับฉันนีแ่ หละ ในการสอบ
แตละครั้งสวนใหญฉันจะไดท็อปไมก็รองท็อปในหลายๆ วิชา ยกเวนบางวิชา
ทีไ่ มถนัดจริงๆ แตถงึ จะไมไดทอ็ ปคะแนนของฉันและเขาก็ถอื วาอยูใ นเกณฑสงู
ทัง้ คู) ถึงเขาจะชอบนอนหลับตอนอาจารยสอนแทบทุกคาบ แถมยังทําตัวชิลๆ
อยูตลอดเวลา แตจากการที่เคยทํางานดวยกันบอยๆ ฉันดูออกเลยวาเขาเปน
คนฉลาด หัวไว เขาใจอะไรไดงายๆ อยูแลว ไมตองอานหนังสือหนักมาก
ก็ทําขอสอบได ตางจากฉันที่กวาจะสอบไดคะแนนเยอะๆ ก็ตองตั้งใจเรียน
ใหเต็มที่ แลวก็ยงั ตองกลับมาทบทวนตํารานอกเวลา ทําสรุปโนตยอแตละเรือ่ ง
ที่เรียนทุกๆ วันจนชีวิตแทบจะไมไดทําอยางอื่นนอกจากเรียนกับอานหนังสือ
และปญหาใหมที่เพิ่งคนพบซึ่งถือเปนปญหาใหญมากกกกกกของฉัน
ในตอนนีเ้ ลยก็คอื เรือ่ งความสะเพรา! ไมรอบคอบ! ฉันไมเคยรูส กึ แยกบั ตัวเอง
มากอน ทําไมฉันถึงบริหารเวลาในหองสอบแยแบบนี้ ถาฉันทําขอสอบเร็วกวานี้
ไมกลับมาฝนคําตอบในเวลาไมกี่นาทีกอนหมดเวลา ฉันคงจะฝนคําตอบทัน
แลวมีเวลากลับมาเช็กคําตอบ แยจริงๆ เลย
แลวสะเพราวิชาไหนไมวา ดันมาสะเพราวิชาที่หนวยกิตเยอะ แถมปนี้
ยังคิดเกรดโดยใชคะแนนสอบเปนสัดสวน 90% อีก โอยยย จะบาตาย ฉัน
ไมอยากหลุดจากเกรด A ไมนะ!
"เฮอออ..."
ฉันถอนหายใจอยางกลัดกลุม อยากจะดึงทึ้งผมตัวเองเหมือนคนบา
แตคิดวาทําไปก็คงไมมีประโยชนเลยไมทํา แลวเดินไปหยิบกระเปาหนังสือ
ที่โตะเรียนซึ่งตอนนี้ไมมีใครอยูในหองเลย คนอื่นๆ คงจะกลับกันหมดแลวละ
เลยเวลาเลิกเรียนมาเกือบชัว่ โมงละ ฟาใกลมดื แลวดวยเพราะวันนีเ้ ลิกเรียนชา
พอหยิ บ กระเปาหนั ง สื อ แล ว ฉั น ก็ เ ดิ น ออกจากห อ งเรี ย น มองไป
นอกระเบียงทางเดิน เห็นภาพทองฟาสีสมยามพลบคํ่าแลวยิ่งสลดใจ
ทองฟาทีค่ อ ยๆ มืดลง รูส กึ เหมือนกําลังมองอนาคตของตัวเองยังไงไมรู
ฮือออ
"ไมไดสแิ กมบุม แกตองสูน ะ!" ฉันพึมพํากับตัวเอง กําหมัดแนนและชูขนึ้

10
Page Heart Charger.indd 10

29/10/2561 BE 11:13

Heart Charger ชารจหัวใจใหเต็มไปดวยรัก
ทัง้ สองขาง ทําทาตัง้ การดพรอมสูก บั อนาคตทีก่ าํ ลังจะมาถึง
ตองทําได ตองทําไดสิ สูโวยยยยยย!
เรียกกําลังใจใหตัวเองเสร็จแลว ฉันก็เดินลงบันไดเตรียมจะกลับหอ
แตยังลงไมถึงขั้นสุดทาย ฉันก็สะดุงโหยงกับเสียงตวาดจากใครบางคนที่อยู
ชั้นลางตรงใกลๆ ทางลงบันได
"ปณณทําแบบนี้ไมไดนะ!!"
ถึงจะตกใจไมนอ ย แตชอื่ ทีม่ าพรอมกับเสียงนัน่ ก็ลดความประหลาดใจ
ของฉันลงไปมากโข เฮอออ ใหตายสิ 'หมอนัน่ ' ตายยากจริงๆ เลย เพิง่ คิดถึงเขา
เมื่อกี้ เขาก็ดันมาอยูแถวนี้ซะงั้น
คงกอเรื่องอะไรอีกแลวสินะ...
ฉันหยุดฝเทา ไมกาวลงบันไดขั้นตอไป เพราะไมอยากเขาไปเอี่ยวกับ
เรื่องวุนวายของใคร
"เราเลิกกันไมได พิ้งคไมยอม!"
"พิ้งค..."
"ไม ! ! จะให พิ้ ง ค ย อมรั บ ได ไ ง เราเพิ่ ง คบกั น แค ส ามวั น นะป ณ ณ
สามวันเอง!! แลวปณณจะมาทิง้ พิง้ คไปแบบนีเ้ หรอ พิง้ คจะเอาหนาไปไวทไี่ หน
จะมองหนาเพื่อนๆ ติดไดยังไง..."
"ก็ชางสิ จะสนทําไม" นํ้าเสียงทุมตํ่าบอกอยางเย็นชา มันนาโมโหแทน
คนฟงจริงๆ เดาออกเลยวาคนพูดกําลังทําสีหนายังไง คงทําหนาเบือ่ หนายสุดๆ
อยูแนๆ
นาสงสารผูหญิงที่ชื่อพิ้งคคนนั้นจัง...
เสี ย งวี้ ด แว ด โวยวายของผู  ห ญิ ง ที่ ชื่ อ พิ้ ง ค ยั ง คงดั ง ต อ ไป สลั บ กั บ
นํ้าเสียงที่ดูเหมือนเบื่อๆ เซ็งๆ ติดจะเย็นชาของหมอนั่น หรือก็คือ 'ปณณ'
เพื่อนรวมชั้นปของฉันเอง เขาคือคูแขงที่แยงชิงตําแหนงท็อปของแตละวิชา
กับฉันในทุกครั้งที่มีการสอบ และก็ยังเปนคูแล็บที่ไดทํางานดวยกันมาตั้งแต
ปหนึ่งอีก (ฉันไมไดอยากคูกับเขาหรอก แตเพราะเลขรหัสประจําตัวนิสิต
ของเราอยูติดกันเลยเลี่ยงไมได) ฉันไมไดอยากสนิทกับเขา แตทาํ งานดวยกัน
บอยๆ เลยสนิทกันซะงั้น
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ถาในฐานะเพื่อน ปณณก็ถือเปนเพื่อนที่ดีมากคนหนึ่งนะ
แตถาในฐานะอื่น...ในสายตาฉัน ปณณเปนผูชายที่ไมนาคบดวย
มากที่สุด!
"ฮือๆๆ"
ในทีส่ ดุ ก็ไดยนิ เสียงของผูห ญิงทีช่ อื่ พิง้ ครอ งไหออกมา และยังไมมที ที า
วาจะหยุดดวย ฉันถอนหายใจเฮือกเมื่อเห็นวาสถานการณนี้คงยืดเยือ้ อีกนาน
นีถ่ า เดินออมไปลงบันไดอีกฝง ฉันคงออกไปเดินทีถ่ นนหนาตึกนานละ
ไหนๆ ก็ ยื น รออยู  ฝ   ง นี้ น านแล ว บั น ไดฝ  ง นี้ ก็ อ ยู  ใ กล ถ นนหน า ตึ ก
มากกวาดวย ฉันเลยตัดสินใจกาวลงบันไดขั้นตอไปแลวทําตัวใหลีบที่สุด
เดินลงนํ้าหนักเทาใหเสียงเบาที่สุดเพื่อไมใหคนชั้นลางรูตัววามีคนมา และ
ในขณะเดียวกันก็พยายามเดินผานฉากโศกนาฏกรรมแหงความรักใหเร็วที่สุด
จะไดรีบกลับหอไปอานหนังสือตอ
แตทวา...
"อาว...แกมบุม"
สันหลังของฉันชาวาบกับเสียงนั้น ไมนะ...เรียกฉันทําไมเนี่ยยย!
"เฮยยย เดี๋ยวๆ รอกอน"
ทั้งที่ฉันแกลงทําเปนไมไดยินแลวก็รีบเดินหนีใหไว แตความรายกาจ
กลับไมไดมาแคเสียง ดันมาทั้งตัวเลย!
หมับ!!
คราวนีไ้ มใชแคสนั หลังทีช่ า แตความชาลามไปถึงแขน ขา และทุกสวน
ของรางกาย เมื่อวงแขนของปณณวาดมาเกี่ยวคอฉันไวจนรอบเหมือนเคียว
เกีย่ วขาว
"จะรีบไปไหน แลวนี่ยังไมกลับเหรอ" คนถามเหมือนไมรูสึกรูสาอะไร
ไมแครเสียงรองไหของผูห ญิงอีกคนทีอ่ ยูไ มใกลไมไกลดวย ฉันสบถอยางหงุดหงิด
ขณะพยายามแกะมือของเขาที่ล็อกคอฉันไว แตก็แกะไมออก
"ปะ...ปลอยสิ!!"
"ปณณ!!" เสียงแวดปนสะอืน้ ดังขึน้ มาจากดานหลังทีน่ า จะเปนเสียงของ
พิง้ คแนๆ ทําเอาฉันหัวใจตกไปอยูท ตี่ าตุม
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โอยยย โดนเขาใจผิดแนๆ เลย
"ยัยนั่นเปนใครกัน หา!!"
นั่นไง โดนลากไปเกี่ยวดวยแลว อากกก!
"มะ...ไมใชนะ คือฉัน..."
"ไมใชเรื่องของเธอ อยายุง" ปณณพูดแทรกขึ้นมากลบเสียงพูดของฉัน
ทีพ่ ยายามจะแกความเขาใจผิด แตเขานาจะพูดกับพิง้ คมากกวา นํา้ เสียงทีใ่ ช
ฟงดูเย็นชาจนนาขนลุก "เราเลิกกันแลวก็จบเหอะ นารําคาญ"
"อึก..."
"ไปแกม เดี๋ยวเราไปสง" ปณณหันมาพูดกับฉันดวยนํ้าเสียงที่ตางจาก
เมื่ อ กี้ โ ดยสิ้ น เชิ ง ฉั น ไม ก ล า หั น ไปมองด า นหลั ง ว า พิ้ ง ค จ ะทํ า หน า ยั ง ไง
จะทําหนาโกรธแคนฉันมากแคไหน จะเขาใจผิดเปนตุเปนตะหรือเปลา
แตเพื่อปองกันตัวเอง ฉันเลยตะโกนเสียงดังทั้งที่ไมไดหันไปเผชิญหนา
"ยะ...อยาเขาใจผิดนะ ฉันกับหมอนี่เปนแคเพื่อนกัน!"
"ฮาๆๆ" เจาตัวปญหากลับหัวเราะรากับคําพูดของฉัน แลวล็อกคอ
ดันหลังใหฉนั เดินไปขางหนาตอโดยไมสนใจผูห ญิงอีกคนทีก่ าํ ลังตะโกนดาทอเขา
ตามหลังมา...
ปณณบังคับใหฉันเดินมาจนถึงลานจอดรถเขาถึงยอมปลอย ฉันรีบ
ถอยหางออกมาแลวมองเขาอยางโมโห
"ปณณทําบาอะไรเนี่ยยย!"
"เปลา"
"เปลาบานแกสิ! แกทําแบบนี้ แฟนแกตองเขาใจเราผิดแนๆ เลย"
"แฟนเกาตางหาก"
ปณณพดู ยิม้ ๆ พรอมกับทําหนากวนประสาท ดวงตาสีดาํ ชารโคลวาววับ
ฉายแววขบขัน ทั้งที่สถานการณนี้ไมมีอะไรนาขําเลยสักนิด เขาดูเหมือน
ไมรูสึกผิดใดๆ
หมอนี่มันโรคจิตชัดๆ!
"ฮึ่ ย ยย จะอะไรก็ ช  า งเหอะ แต อ ย า ลากเราไปเกี่ ย วด ว ยได ปะ
เราไมอยากมีปญหากับใคร"
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"คราบๆ" เสียงตอบรับแบบขอไปทีสุดๆ "ขึ้นรถเถอะ เดี๋ยวไปสง"
ปณณเปดประตูรถยนตคันโกแลวดันหลังฉันใหเขาไปนั่งในนั้น เพราะ
เขารูวาฉันตองไปรอขึ้นรถโดยสารที่หนาตึกคณะ เขาถึงไดอาสาไปสง ไอการ
จะไปสงเพื่อนผูหญิงคนหนึ่งทั้งที่เพิ่งทิ้งผูหญิงอีกคนไปอยางไรเยื่อใยเนี่ย...
ถาไมใชปณณคงทําไมไดแนๆ
ดวยความเปนเพื่อนรวมชั้นปที่ตองทํางานดวยกันมาสองปกวา ฉันกับ
ปณณเลยสนิทกันพอสมควร เขาเปนเพือ่ นทีฉ่ นั คุยดวยมากทีส่ ดุ ในคณะแลวละ
เพราะตองคุยงานกันบอยมาก นัดทํางานดวยกันบอยๆ ยิง่ สนิทก็ยงิ่ ไดรจู กั นิสยั
ดานมืดของหมอนี่มากขึ้นเรื่อยๆ ถึงปณณจะเปนเพื่อนที่ดี แตมีสิ่งหนึ่งที่ฉัน
มั่นใจและแนใจมากคือ...
ปณณเปนผูชายที่ไมมีหัวใจ...
เขาไมเชือ่ เรือ่ งความรัก การคบผูห ญิงในเชิงชูส าวสําหรับเขาคือเรือ่ งสนุก
เรื่องทาทายของชีวิต ฉันก็ไมรูตื้นลึกหนาบางหรอกนะวาทําไมเขาถึงไดมีอคติ
กั บ เรื่ อ งความรั ก ขนาดนั้ น แต อ คติ เ หล า นั้น ทําใหเ ขาไมรูสึก ผิดอะไรเลย
เวลาจะทิ้งผูหญิงสักคนที่เขาคบหาอยูดวย เพราะไมไดคิดจะรักใครจริง
ตั้งแตแรก
ฉันถึงไดรูสึกสงสารผูหญิงที่ชื่อพิ้งคไง หลงรักใครไมหลง มาหลงรัก
ผูชายไมมีหัวใจอยางปณณ...
ปลายทางสุดทายของผูหญิงที่ตกหลุมรักหมอนี่นะ มีแตคราบนํ้าตา
และหัวใจที่แตกสลาย
"คิดอะไรอยู ฮึ?"
ป ณ ณ ซึ่ ง กํ า ลั ง ทํ า หน า ที่ เ ป น สารถี ขั บ รถด ว ยใบหน า ชิ ล ๆ สบายๆ
ทั้งที่เขาเพิ่งทิ้งผูหญิงคนหนึ่งใหรองไหฟูมฟายไปอยางหนาตาเฉยนั้นทําให
ฉันรูสึกหงุดหงิดเปนบา
"ก็คดิ เรือ่ งผูห ญิงคนทีแ่ กเพิง่ ทิง้ ไง" ฉันตอบอยางเหลืออด "แกไมสงสาร
เขาหรือไงฮะ"
"สงสารทําไม พิ้งคมาขอคบเราเองนะ เราบอกไปตั้งแตกอนคบแลววา
แคลองคบ ทางนั้นก็ยอมรับได พอคบแลวมันไมโอเค เราบอกเลิก กลายเปน
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เราผิดซะงั้น"
ฉันกลอกตามองบนอยางเหนือ่ ยใจ คิดคําพูดทีจ่ ะเอามาเถียงไมออกเลย
จริงๆ คนไรหัวใจอยางหมอนี่ เถียงเรื่องความรูสึกรักใครชอบพอไปก็เทานั้น
ไมเขาถึงสมองหรอก คงเขาหูซา ยทะลุหขู วานัน่ แหละ
"เออ ไมรูแลว ชางเหอะ" ฉันยอมจํานน แตก็อดไมไดที่จะพูดเตือนเขา
"แตแกระวังไวหนอยนะปณณ สักวันเถอะผูหญิงที่แกทิ้งๆ ขวางๆ พวกนั้น
จะตามมาแกแคนแก หรือไมก็อาจจะสงคนมาตามไลฆา..."
"อ า นนิ ย ายเยอะไปปะเนี่ ย " ป ณ ณ พูดปนขํา ฉัน ไดแตถ อนหายใจ
อยางเอือมระอา จนปญญาจะตอปากตอคํา
"แลวแตเลยจา"
พูดจบฉันก็นงั่ เงียบไมพดู อะไรอีก ขณะมองดูทางก็เห็นวาใกลถงึ หอพักแลว
กําลังจะเตรียมของลงจากรถ แตความเร็วของรถกลับไมชะลอลง ตรงกันขาม
กลับเพิ่มขึ้นดวยซํ้า!
"นะ...นี่! เดี๋ยววว"
"ขอไปเติมนํา้ มันแปบ เดีย๋ วกลับมาสง" นํา้ เสียงกลัน้ ขําของเขาทําใหฉนั
แทบบา!
"ปมนํ้ามันอยูตั้งไกล แกแวะสงเราแปบเดียวไมไดเลยเหรอ หา!"
"นา...นะ...ไปเปนเพื่อนหนอย"
ถาหมอนี่ไมล็อกประตูรถไว ฉันคงเปดประตูกระโดดลงจากรถทั้งที่
ยังแลนอยูไปแลว แตนี่ทําไมไดไง เลยไดแตนั่งโมโหเปนบาเปนหลัง ฟง
เสียงหัวเราะสะใจของไอคนขับโรคจิตดูก็รูวาเขาจงใจจะแกลงฉันชัดๆ รูงี้
นั่งรถโดยสารมาเองดีกวา ปานนี้คงถึงหอแลว ปมนํ้ามันอยูตั้งไกล กวาจะไป
กวาจะกลับคงใชเวลาเกินครึ่งชั่วโมงแน
โอยยย หงุดหงิด คนจะรีบกลับไปอานหนังสือโวยยย!
"คาดเข็มขัดใหแนนนะ"
อยูๆ ปณณก็พูดขึ้นมา ฉันเหวอมาก เดาออกทันทีเลยวาหมอนี่คิดอะไร
อยู เขาคิดจะแกลงฉันแนๆ เขาก็รูวาฉันไมชอบนั่งรถที่ขับเร็วๆ
"ยะ...อยานะปณณ กรี๊ดดดดดด"
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ฉันรองหามแลว แตเขาก็ไมฟงเลย คนขี้แกลงคงเหยียบคันเรงจนมิด
รถถึงไดพุงเร็วขนาดนี้ แถมยังแซงรถคันนั้นทีรถคันโนนที ปาดซายปาดขวา
อยางนาหวาดเสียวอีก ฉันหลับตาป มือก็ดึงเข็มขัดนิรภัยมาคาดไว ปากก็ดา
ไอเจาคนขับตีนผีบานี่ไมหยุด
"ไอปณณ ไอเลววว หยุดขับรถเร็วเดี๋ยวนี้นะ ไอบาเอยยย!!"
"ฮาๆๆ"
ยังมีหนามาหัวเราะอีกเรอะ!!
"เฮยยย!!"
คราวนีไ้ มใชเสียงหัวเราะ แตเปนเสียงรองลัน่ ดวยความตกใจของปณณ
ฉันลืมตาขึน้ มาทันทีเพือ่ ดูวา เกิดอะไรขึน้ แลวสิง่ ทีอ่ ยูต รงหนาก็ทาํ เอาหัวใจฉัน
แทบหยุดเตน
นั่นมัน...ดานหนาของรถบรรทุกไมใชเหรอ...
ปณณคงแซงรถอีกคันแลวขามมาอีกเลน แตเขาไมเห็นรถบรรทุก
ที่วิ่งสวนมาหรือไงนั่น!
จะ...จะ...จะชนแลววววววว
"กรี๊ดดดดดด!"
โครมมม!!
(ติดตามอานต1
อไดในฉบับเต็ม)
เหตุผลของคนตั้ง 'ใจ' เรียน
ฉันมีความใฝฝนมาตั้งแตเด็กแลววาอยากเรียนเภสัช
คงเพราะตอนเด็กๆ ฉันเคยปวยเปนไข นํ้ามูกไหล แลวก็ไอเล็กนอย
คุณแมเลยไปซื้อยาที่รานยาเล็กๆ แหงหนึ่งใกลบาน เภสัชกรประจํารานยา
ก็ซักประวัติ จายยา ใหคําแนะนําเรื่องยา เรื่องโรคตางๆ และเรื่องการดูแล
สุขภาพอืน่ ๆ เปนอยางดี ภาพผูห ญิงใสชดุ เดรสสวยๆ และมีเสือ้ กาวนสนั้ สีขาว
สวมทั บ ยื น อยู  ห ลั ง เคาน เ ตอร โ ดยมี ชั้ น วางยามากมายเป น ฉากประกอบ
พูดคุยกับคุณแมและฉันดวยใบหนายิ้มแยมแจมใสและนํ้าเสียงที่ไพเราะ
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