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'แล้ว...'
'หือ?'
'เธอรู้สึกใจเต้นบ้างไหมล่ะ'
'ก็...'
...
...
ไม่อยากจะยอมรับหรอกนะ...
แต่ว่าตอนนั้นฉันรู้สึกใจเต้นกับนายจริงๆ นั่นแหละ
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Intend in Cute หยุดนะ! ช่วยไปน่ารักไกลๆ หน่อย

1
ฉันชื่อ 'โยมิ'
ณ ห้องนอนแสนสุข
~
ท่ามกลางความเงียบ เสียงเรียกเข้ามือถือทีว่ างอยูข่ า้ งหมอนก็ดงั ขึน้ จน
ฉันทีก่ ำ� ลังหลับสบายต้องขยับตัวเล็กน้อยอย่างงัวเงีย ดึงผ้าห่มขึน้ มาคลุมหน้า
ตัวเองราวกับต้องการหนีจากโลกภายนอก ก่อนที่เสียงมือถือจะเงียบสนิทไป
ในทีส่ ดุ
...
...
~ ~
และก็ดังขึ้นมาอีกครั้งเมื่อเวลาผ่านไปประมาณครึ่งชั่วโมง
"อืมมม"
คราวนี้ฉันหลุดครางออกมาอย่างไม่พอใจและเอาหมอนขึ้นมาปิดหู
ตัวเองไว้ โดยที่ไม่ยอมลืมตาตื่น
~ ~ ~
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และครัง้ ทีส่ ามทีเ่ สียงโทรศัพท์มอื ถือดัง... ในทีส่ ดุ ก็สามารถปลุกคนขีเ้ ซา
ทีน่ อนอยูบ่ นเตียงได้สำ� เร็จ
"โอ๊ย! จะโทรอะไรนักหนาเนี่ยยย"
ฉันโพล่งเสียงดังพร้อมกระเด้งตัวลุกนั่งด้วยความหงุดหงิดชนิดที่แทบ
จะมีควันออกมาจากหู พอคว้ามือถือเจ้าปัญหามาดูก็พบว่าเบอร์ที่โชว์อยู่
บนหน้าจอเป็นเบอร์ทไี่ ม่รจู้ กั แบบนีไ้ ม่ขายประกันก็พวกเสียงอัตโนมัตเิ ชิญชวน
ให้สมัครดูดวงบ้าบอคอแตกอะไรนั่นแน่นอน
ให้ตายสิ เสียเวลานอนชะมัด
ติ๊ด!
ฉันกดตัดสายแล้วก็โยนมือถือไว้ขา้ งหมอนอย่างไม่ใส่ใจ จากนัน้ ก็ทงิ้ ตัว
นอนต่อ แต่พอก�ำลังเคลิม้ ๆ เสียงมือถือก็ดงั ขึน้ มาให้ได้ยนิ อีกครัง้
~
กร๊าซซซ ฉันโมโหจริงๆ แล้วนะ =[]=
ฟึ่บ...
ฉันขยุม้ หัวตัวเองแล้วลุกนัง่ อีกครัง้ อย่างหัวร้อนสุดๆ เหลือบมองนาฬิกา
แขวนผนังก็พบว่าเพิง่ จะเวลา...
10.20 น.
เฮ้ย นีม่ นั ไม่ใช่เวลาตืน่ นอนในวันหยุดของฉันด้วยซ�ำ้ (ปกติตนื่ เทีย่ งจ้า)
อ๊ากกก หงุดหงิดๆ ฉันคว้ามือถือมาดู ซึ่งเบอร์ที่ปรากฏบนหน้าจอก็เป็นเบอร์
เดียวกับเมือ่ กีน้ ี้
ติ๊ด~
"ไม่เอาประกัน ไม่เอาดูดวง ไม่เอาอะไรทั้งนั้นโว้ยยย!!"
ฉันกดรับสายและโพล่งใส่ไปแบบนั้นด้วยความร�ำคาญใจ และจังหวะ
ที่ก�ำลังจะกดตัดสาย อีกฝ่ายก็พูดขึ้นมาเสียก่อน
[เอ่อ...ใจเย็นๆ ก่อนนะคะ นี่ไม่ใช่เบอร์ประกันหรือดูดวงอะไรทั้งนั้น
คือว่าเราโทรมาจากบริษัท T. Good จ�ำกัด ต่างหากค่ะ]
หืมมม เดี๋ยวนะ ท�ำไมชื่อบริษัทฟังดูคุ้นๆ
[ตอนนี้ดิฉันก�ำลังเรียนสายกับคุณพัชราภาใช่มั้ยคะ]
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นั่นไม่ใช่ชื่อซุป'ตาร์แต่อย่างใด แต่เป็นชื่อของฉันเองจ้า แม่ตั้งให้ฉัน
เพราะชอบอั้มอ่ะนะ (แม้ว่าบางทีแม่ก็ควรเช็กสภาพหน้าลูกตัวเองก่อนตั้งชื่อ
ด้วย)
"ชะ...ใช่ค่ะ ฉันเอง" ฉันตอบกลับไปด้วยระดับเสียงที่เป็นปกติ
[คือทางเราโทรมาเพื่อแจ้งให้ทราบว่าคุณพัชราภาได้รับการคัดเลือก
ให้ร่วมเดินทางไปเมืองโอซาก้า ประเทศญี่ปนุ่ เพื่อเข้ารับการฝึกซ้อมคาราเต้
กับโค้ชชื่อดัง คุณคิมิโตะ บลาๆ]
ปลายเสียงพูดมาอีกยาวเหยียด แต่สติฉันหลุดไปตั้งแต่ที่ได้ยินว่า...
ทางเราโทรมาเพื่อแจ้งให้ทราบว่าคุณพัชราภาได้รับการคัดเลือก...
คุณพัชราภาได้รับการคัดเลือก...
ได้รับการคัดเลือก...
...
...
เอ่อ ฮัลโหลลล คือตอนนี้ฉันยังนอนหลับแล้วฝันอยู่หรือเปล่า
เดี๋ยวขอนึกย้อนแป๊บ...
จ�ำได้ว่าเมื่อประมาณห้าถึงหกเดือนที่แล้วมั้ง อาจารย์วิชาพละของ
โรงเรียนเอาใบสมัครมาให้ฉันกรอกข้อมูล ซึ่งมันก็เป็นโครงการของบริษัท
ขายอุปกรณ์กีฬาและพวกเครื่องดื่มเกลือแร่แห่งหนึ่ง (ดังมาก) ที่เพิ่งจะ
ขยายสาขาไปเปิดใหม่ที่ประเทศญี่ป่นุ ทีนี้ทางบริษัทก็เลยจัดโปรโมตด้วย
การเปิดรับสมัครนักเรียนระดับชั้น ม.5 – ม.6 ที่มีความรู้ ความสนใจ และ
มีทักษะด้านคาราเต้ เพื่อเฟ้นหาผู้โชคดีร่วมเดินทางไปเรียนรู้และฝึกซ้อม
กับโค้ชชือ่ ดัง 'คิมโิ ตะ นิก'ิ รวมระยะเวลาทัง้ หมดสิบห้าวัน แถมยังต้องแข่งขัน
กับนักเรียนจากโรงเรียน N ของประเทศญี่ปุ่น ชิงเงินรางวัลกว่าสองแสนบาท
อีกด้วย
มีเหรอว่าข้อเสนอดีงามขนาดนั้นฉันจะพลาด!
ได้กนิ ได้เทีย่ วฟรีๆ ในประเทศญีป่ นุ่ ด้วยนะเออ อีกอย่างฉันเป็นคนชอบ
อะไรแบบนีอ้ ยูแ่ ล้ว ทัง้ เทควันโด มวยไทย คาราเต้ ยูโด ฉันผ่านมาหมดแล้วจ้า
(ทีเ่ ข้ามาเรียนโรงเรียนหรูๆ ไฮโซๆ ได้กเ็ พราะทุนนักกีฬาล้วนๆ) ว่าแล้วฉันก็กรอก

9

Page Intend in Cute.indd 9

21/12/2560 BE 11:27

CandyCat
ประวัติของตัวเองพร้อมแนบเอกสารพวกใบประกาศนียบัตรเกี่ยวกับคาราเต้
ที่มีทั้งหมดส่งไปให้บริษัทอะไรนั่นไป หลังจากนั้นอีกประมาณเดือนกว่าๆ ฉัน
ก็ได้รบั คัดเลือกรอบแรกให้ไปอบรม ตรวจร่างกาย แล้วก็เทสต์สนามทีโ่ รงเรียน
สอนคาราเต้แห่งหนึง่ ในกรุงเทพฯ จากนัน้ ก็รอลุน้ ผลอีกครัง้
ฉันก็ได้แต่รอ...
รอ...
รอวนไป...
รอจนเริ่มคิดว่าบริษัทอะไรนั่นจะเจ๊งล้มละลาย แล้วโยนโครงการนี้
ทิ้งไปแล้วเสียอีก แต่ว่าในที่สุด...
ฉัน
ก็-ได้-รับ-การ-คัด-เลือก!
กรี๊ด!!
"พี่ไม่ได้โกหกจริงๆ ใช่มั้ย!?" ฉันโพล่งถามปลายสายด้วยความตื่นเต้น
ระดับสิบ มืองีก้ ำ� โทรศัพท์แน่น หัวใจเต้นรัวเร็วถีย่ บิ "หนูได้รบั การคัดเลือกจริงๆ
เหรอ"
[ใช่ค่ะ ยินดีด้วยนะคะ]
อ๊ากกก ในที่สุด...ในที่สุด! ฉันก็ได้ไปประเทศในฝันแล้วเว้ยยย
แล้วทางปลายสายก็บอกจะแจ้งเรือ่ งสถานทีร่ ายงานตัวให้ฉนั ทางอีเมล
ซึ่งพอวางสายไปฉันก็ถึงกับกระโดดโลดเต้นบนเตียงและกรีดร้องดังลั่นบ้าน
ด้วยความดีใจอย่างถึงขีดสุด
คือมัน...คือมัน ย้ากกก ดีใจอ้ะ
ก๊อกๆ
"เป็นอะไรหรือเปล่าโยมิ เสียงดังเชียว"
ชะอุ๊ย แล้วระหว่างนั้นเสียงเคาะประตูตามด้วยเสียงตื่นตกใจของแม่
ก็ดังขึ้น เพราะงั้นฉันก็เลยรีบวิ่งไปเปิดประตูห้อง ฉีกยิ้มกว้างจนแก้มแทบปริ
ให้กับแม่ที่ยืนขมวดคิ้วมองมาอย่างงงๆ นั่นแหละ
"คืองี้นะแม่ คือโยมิได้รับการคัดเลือกให้ไป..."
...ประเทศญี่ป่นุ
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อุ๊บ! เดี๋ยวนะ ฉันบอกแม่แบบนั้นไม่ได้ดิ โอ๊ย ดีนะปิดปากทัน คือแม่
เป็นคนทีต่ ามใจฉันทุกเรือ่ งก็จริง แต่ยกเว้นเรือ่ งนีเ้ รือ่ งเดียว เรือ่ งการไปประเทศ
ญี่ปนุ่ เนี่ยแหละ ฉันเคยเก็บเงินหยอดกระปุกจนมีมากพอที่จะไปเที่ยวที่นั่น
ด้วยนะ แต่แม่ก็ไม่ยอมอนุญาตให้ไป แม้ว่าฉันจะพยายามขอร้อง อ้อนวอน
สักเท่าไหร่ แม่กย็ งั คงยืนยันค�ำเดิมว่า...
ไม่!
ไม่!
และไม่!!
ถึงจะตือ๊ ให้ตายยังไงแม่กไ็ ม่ยอมเปลีย่ นใจ ขนาดฉันเป็นลูกครึง่ ไทย-ญีป่ นุ่
(แม่ไทย พ่อญี่ปนุ่ ) เกิดมาฉันก็ยังไม่เคยได้ไปเยือนที่นั่นเลยสักครั้ง ที่มันเป็น
แบบนีก้ อ็ าจเป็นเพราะปัญหาระหว่างแม่กบั พ่อนัน่ แหละ ซึง่ ฉันเองก็ไม่รอู้ ะไรมาก
รูแ้ ค่แม่เคยบอกไว้วา่ พ่อทิง้ พวกเราไปตัง้ แต่ทแี่ ม่ยงั อุม้ ท้องฉันอยู่
แต่นะ...
แม่ก็ไม่ควรพาลมาสั่งห้ามไม่ให้ฉันไปเที่ยวที่นั่นด้วยเหตุผลนั้นสิ มัน
ไม่ยุติธรรมเลย!
"หืม? ได้รับคัดเลือกไปไหนเหรอ"
เสียงเข้มๆ ของแม่ทำ� ฉันสะดุง้ โหยง เหงือ่ แตกพลัก่ ๆ ทัง้ ทีอ่ ากาศไม่รอ้ น
แถมยังแอบขาสัน่ ด้วย TOT อ๊าก! ขอจัดระเบียบความคิดในหัวแป๊บ คือตอนนี้
เป็นช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์และโรงเรียนก็ปิดอยู่แถมยังประกาศเลื่อนสอบ
ออกไปเป็นเดือนเนือ่ งจากเหตุการณ์ฉกุ เฉิน (สาเหตุคอื ห้างทีอ่ ยูใ่ กล้ๆ โดนวาง
ระเบิดก่อการร้าย แถมทางโรงเรียนยังโดนโทรขูว่ า่ จะเป็นสถานทีต่ อ่ ไปอีกด้วย)
ดังนั้นฉันจึงสามารถเดินทางไปที่ประเทศญี่ป่นุ ได้แบบไม่ต้องลาหยุด แต่จะ
บอกแม่ยงั ไงดีเนีย่ สิ
คิดสิ! คิดดด!!!
"คะ...คือว่า"
ปิ๊ง!
แล้ววินาทีนั้นก็เหมือนมีแสงไฟสว่างวาบในหัว
"คือโยมิได้รับคัดเลือกให้ไปออกค่ายอาสาอ่ะแม่" ฉันโกหกค�ำโตและ
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กระโดดเข้าไปเกาะแขนแม่อย่างออดอ้อน "ก็ไม่มีอะไรมาก แค่เอาสิ่งของไป
บริจาคแล้วก็ช่วยซ่อมแซมห้องน�้ำของโรงเรียนบนยอดดอย แม่ก็รู้ใช่มั้ยว่า
เดี๋ยวนี้คนหันมาท�ำความดีช่วยสังคมกันเยอะมาก โยมิอยากลองท�ำอะไร
แบบนั้นบ้าง ไปไม่นาน แป๊บเดียวก็กลับแล้ว แค่สิบห้าวันเอง ^O^"
"อะไรนะ! สิบห้าวันงัน้ เรอะ" แม่ทำ� ตาโตก่อนผละออกจากฉันแล้วยกมือ
กอดอก "จะให้แม่ปล่อยลูกไปอยูท่ นี่ นั่ ตัง้ สิบห้าวันเนีย่ นะ"
"โอ๊ย ไม่ต้องห่วงหรอกแม่ อีกอย่างถึงโยมิจะเป็นผู้หญิงแต่ใช่ว่าจะ
อ่อนแอสักหน่อย"
ฉันพูดและยืดอกด้วยความภาคภูมิใจ ไม่อยากจะคุย เมื่อสองวันก่อน
ตอนไปเดินตลาดกับแม่ ก็ดนั มีโจรดวงกุดมากระชากกระเป๋าของแม่ไปต่อหน้า
ต่อตา ฉันเลยวิ่งไล่กวดไอ้โจรดวงกุดคนนั้นแล้วกระโดดเตะก้านคอจนมัน
สลบเหมือดกลางอากาศไปเลย โฮะๆ
"มันก็จริง แต่ว่า..."
"ให้โยมิไปเถอะ นีล่ กู ของแม่จะไปท�ำความดีเชียวน้า~" ฉันคิดหาเหตุผล
สารพัดมาพูดให้ดนู า่ เชือ่ ถือขณะทีแ่ ม่นง่ิ เงียบ ถึงจะรูส้ กึ ไม่ดที ตี่ อ้ งโกหกก็เถอะ
แต่ฉนั อยากไปประเทศญีป่ นุ่ จริงๆ "นะแม่ นะๆๆๆ"
ฉันตื๊อสุดฤทธิ์ สุดท้ายแม่ก็...
"พูดความจริงมาเลยดีกว่าโยมิ"
เวร...
"จะไปค่ายอาสาทัง้ ทีต่ อนแม่เอาของไปบริจาคช่วงน�ำ้ ท่วมลูกก็ยงั ไม่ยอม
ไป เอาแต่นอนกินบ้านกินเมืองอยู่น่ะเหรอ" แม่พูดพลางจ้องเขม็งมองอย่าง
จับผิด แว้ก ถ้ารู้ว่าจะเป็นแบบนี้ตอนนั้นฉันยอมเสียเวลานอนแสนล�้ำค่า
ไปช่วยแม่แจกของช่วงน�้ำท่วมเสียก็ดี "ตกลงลูกจะไปไหนกันแน่"
"TOT"
"ว่าไงจ๊ะ"
"ปะ...ไป..."
"?"
"ญี่ปุ่นค่ะ..."
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Intend in Cute หยุดนะ! ช่วยไปน่ารักไกลๆ หน่อย
ฉันตอบเสียงอ่อย แม่ได้ยินแล้วก็ถอนหายใจออกมาดังพรืด
"ลูกก็รู้ไม่ใช่หรือไงว่า..."
"ก็เพราะรูโ้ ยมิถงึ ต้องโกหกไง เพราะถ้าบอกความจริงแม่กไ็ ม่ยอมให้ไป
อยู่แล้ว" ฉันพูดพร้อมใส่ความดราม่าน�้ำตาซึมด้วยนิดหน่อยพอประมาณ
"ความจริงก็คอื โยมิได้รบั คัดเลือกจากบริษทั T. Good ให้ไปประเทศญีป่ นุ่ เพือ่
เข้ารับการอบรมและฝึกซ้อมคาราเต้กับโค้ชชื่อดังของที่นั่น มันเป็นความฝัน
ของโยมิเลยนะแม่"
"..."
"เพราะงั้นให้โยมิไปเถอะ แค่ครั้งเดียวก็พอ"
ฉันพยายามพูดอ้อนวอนแต่แม่กลับส่ายหน้าอย่างช้าๆ แล้วก็เหมือนเดิม...
"แม่ตามใจลูกทุกอย่างนะโยมิ แต่ขอแค่เรื่องนี้เรื่องเดียว ลูกอย่าไป
ที่นั่นเลยนะ"
เห็นมัย้ ล่ะ สุดท้ายผลมันก็ออกมาแบบนี้ นีฉ่ นั จะร้องไห้จริงๆ แล้วนะ ฮือ
"ท�ำเพื่อแม่ได้ม้ัยโยมิ" แม่พูดเสียงแผ่ว สายตาที่มองมาแฝงไปด้วย
ความเศร้าจนความรู้สึกผิดเอ่อล้นขึ้นมาอัดแน่นเต็มอกของฉัน "นะ...ถือว่า
แม่ขอร้องแล้วกัน"
"ค่ะ..."
และฉันก็ไม่สามารถท�ำอะไรได้เลย...
สามวันผ่านไป...
ถึงจะรับปากแม่ไว้แบบนั้นก็เถอะ
แต่ฉนั ก็ยงั หวังว่าจะเปลีย่ นใจแม่ได้กอ่ นถึงก�ำหนดเดินทาง เพราะงัน้ วันนี้
ฉันก็เลยแอบแม่มารายงานตัวและรับฟังการบรรยายทีบ่ ริษทั T. Good จ�ำกัด
ซึง่ ตัง้ อยูใ่ จกลางกรุงเทพฯ ซะเลย โฮะๆ
ที่นี่เป็นตึกสูงประมาณยี่สิบชั้น ตกแต่งอย่างเรียบง่ายแต่ดูหรูหราไฮโซ
ฉันเดินมาหยุดอยู่ใกล้กับประตูทางเข้าแล้วก็สูดอากาศอัดเข้าเต็มความจุของ
ปอด จากนั้นก็แอบใช้เงาสะท้อนของประตูตรวจเช็กสภาพของตัวเอง ตอนนี้
ฉันใส่เสื้อโปโลสีขาวกับกางเกงยีนสีด�ำ ส่วนรองเท้าก็เป็นผ้าใบสีน�้ำตาลเข้ม
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CandyCat
คู่เก่งที่มีรูขาดนิดหน่อย
โอเค พร้อมแล้วลุยยย!
ฉันสร้างความฮึกเหิมในใจและก้าวเดินเข้าไปด้านในตึกด้วยความมัน่ ใจ
เต็มร้อย จากนั้นก็กดลิฟต์และขึ้นไปยังชั้นสิบสองซึ่งเป็นจุดลงทะเบียนตามที่
ได้รบั แจ้งไว้ทางอีเมล
ปิ๊งป่อง~
โอ้...
ทันทีที่ประตูลิฟต์เปิด ฉันก็ได้พบเจอเหล่าผู้ร่วมชะตากรรมที่ก�ำลัง
ต่อแถวลงทะเบียนอยูบ่ ริเวณด้านหน้า แต่ละคนมีสหี น้ายิม้ แย้มและทักทายกัน
อย่างเป็นมิตร แหงล่ะ พวกเราต้องอยู่ด้วยกันที่ประเทศญี่ปนุ่ ตั้งสิบห้าวัน
เชียวนะ ขืนเหม็นขี้หน้ากันตั้งแต่วันแรกคงไม่ดีสักเท่าไหร่
ฟึ่บ...
ฉันเดินออกมาจากลิฟต์แล้วไปต่อแถวลงทะเบียนด้วยความร่าเริง ได้
พูดคุยและท�ำความรูจ้ กั กับคนทีอ่ ยูต่ รงนัน้ เล็กๆ น้อยๆ ซึง่ พอลงทะเบียนเสร็จ
ฉันก็แวะไปจัดการธุระส่วนตัวในห้องน�้ำก่อนเข้าห้องประชุม ทุกอย่างดูปกติดี
จนกระทัง่ ฉันเดินออกมาจากห้องน�ำ้ นัน่ แหละ
วิ้ง~
โวะ หนุ่มหล่อ O_o
วินาทีที่ได้เห็นชายหนุ่มรุ่นราวคราวเดียวกันก�ำลังคุยโทรศัพท์มือถือ
ขณะเดินออกมาจากห้องน�้ำชายซึ่งอยู่ติดกับห้องน�ำ้ หญิง ฉันก็ถึงกับตกตะลึง
ในความหล่อเหลาเจิดจ้าทีท่ ำ� ให้ดวงตาพร่าเบลอและแทบลืมหายใจไปชัว่ ขณะ
บอกเลยว่าปกติแล้วฉันเป็นคนที่ไม่ค่อยสนใจผู้ชายหรอกนะ แต่คนนี้
เป็นข้อยกเว้น ก็ดเู ขาสิ! หูยยย น่ารักเว่อร์ เขามีดวงตาสีนำ�้ ตาลอ่อนล้อมกรอบ
ด้วยแพขนตายาวงอน จมูกโด่งเป็นสัน ริมฝีปากบางแดงระเรือ่ อย่างธรรมชาติ
ผิวงี้ขาวโอโม่จนเหมือนมีประกายแสงวิ้งวับ และที่โดดเด่นสุดๆ ก็คือเส้นผม
สีช มพูอ่อนซีดๆ ที่ดูนุ่ม สลวย แสดงให้เห็นว่ามันได้รับการดูแลรักษามา
เป็นอย่างดี (มากๆ) เขาเป็นคนรูปร่างสูงโปร่ง ดูแล้วน่าจะสูงกว่าฉันราวๆ
สิบเซนติเมตรเห็นจะได้ (ฉันสูง 168 เซนติเมตร)
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Intend in Cute หยุดนะ! ช่วยไปน่ารักไกลๆ หน่อย
โอ๊ยยย ผู้ชายคนนี้ถูกถีบตกลงมาจากสวรรค์หรือเปล่าเนี่ย
คือโคตรหล่อ!
โคตรน่ารัก!
โคตรดูดี!
โคตรมีเสน่ห์!
แม่ หนูอยากได้ *O*
"เฮ้อ" และดูเหมือนว่าการทีฉ่ นั เผลอจ้องมองเขามากจนเกินงามจะท�ำให้
(ติดตามอ่านต่อได้
บเต็งมกลอกตามองบนใส่
)
อีกฝ่ายรูส้ กึ ตัวแล้วก็ถอนหายใจออกมาดั
งพรืในฉบั
ด แถมยั
ฉนั อีก
"มองขนาดนีไ้ ม่ควักลูกตาออกมาจ้องเลยล่ะ"
"..."
เอ่อ...เดี๋ยวนะ นั่นเขาก�ำลังพูดกับฉันหรือว่าพูดกับคนในสายกันหว่า
ขวับ~
ระหว่างที่ฉันก�ำลังท�ำหน้างง หมอนั่นก็สะบัดหน้าเชิดหันไปทางอื่น
ก่อนจะเดินออกไปโดยทีไ่ ม่ได้พดู อะไรออกมาอีก ไอ้ทา่ ทางเมือ่ กีม้ นั ดูเหมือนกับ
ยัยลิต้าจอมเหวี่ยง* เพื่อนของฉันยังไงก็ไม่รู้สิ
แต่ช่างเถอะ รีบไปเข้าห้องประชุมดีกว่า
กึก...
โอ๊ะ ทว่าไม่ทันที่ฉันจะได้ก้าวเดินไปไหน สายตาก็ดันสะดุดเข้ากับ
กระเป๋ า เงิ นสี ด� ำ ที่ วางแหมะอยู ่ บ นพื้ นตรงหน้าเสีย ก่อน เห? นี่ใครมาท�ำ
กระเป๋าเงินหล่นไว้ตรงนี้เนี่ย อ๊ะ หรือว่าจะเป็นของผู้ชายคนเมื่อกี้
หมับ~
ด้วยความหวังดีฉันจึงก้มเก็บกระเป๋าเงินใบนั้นขึ้นมา แล้วรีบสาวเท้า
เดินไปหาผู้ชายผมชมพูที่เดินไปหยุดยืนคุยโทรศัพท์อยู่ไม่ไกลนัก ทว่าจังหวะ
ที่ฉันก�ำลังจะอ้าปากบอกเรื่องที่เขาท�ำกระเป๋าเงินตก ค�ำพูดที่หลุดออกมา
จากปากของอีกฝ่ายก็ท�ำเอาชะงักค้าง
"ไม่ได้ว่าสักหน่อย พอดีเมื่อกี้มียัยทอมที่ไหนไม่รู้มาจ้องหน้าฉันน่ะ"
ฮะ? ยัยทอม? จ้องหน้า?
* ติดตามเรื่องราวความรักของลิต้าได้ใน Intend in Love จะบ้าตาย! เผลอรักนายสุดเชย
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