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We Were In the Same Place [Album]
Price: $15.99
Genres: R&B, Ballad, Dance
Released: Dec 13, 20XX
℗ 20XX D&N Entertainment
Track List:

Track 00

Shooting Star (Intro) - 1:23
D&N Entertainment, โซล
ดีแอนด์เอ็น เอ็นเตอร์เทนเมนต์คือค่ายเพลงยักษ์ใหญ่อันดับสองของ
เกาหลีใต้ ศิลปินภายใต้ค่ายโด่งดังตีตลาดทั้งฝั่งตะวันออกและตะวันตก
ด้วยแนวเพลงทีม่ เี อกลักษณ์เฉพาะตัว คอนเซ็ปต์อลั บัม้ ทีช่ วนหลงใหล รวมไปถึง
เนื้อเพลงที่ฮิตติดหูเป็นกระแสได้ทุกครั้งที่ปล่อยเพลง นั่นยังไม่รวมการครอง
ชาร์ตเพลงอันดับหนึ่งหลายสัปดาห์ติด จึงไม่แปลกที่ค่ายดีแอนด์เอ็นจะเป็น
เป้าหมายอันดับต้นๆ ของคนที่มีฝันอยากเป็น 'ศิลปิน'
ทุกๆ ปีทางค่ายจะจัดออดิชนั่ ประจ�ำปีเพือ่ คัดเลือกวัยรุน่ ทีม่ คี วามสามารถ
ผ่านมาตรฐานหรือคนทีม่ ี 'สิง่ ' ทีค่ า่ ยก�ำลังตามหารับเข้าเป็นเด็กฝึกภายใต้สงั กัด
ดีแอนด์เอ็น เอ็นเตอร์เทนเมนต์
ส�ำหรับฉัน...การมาออดิชั่นที่ค่ายดีแอนด์เอ็นครั้งนี้เป็นครั้งที่สามแล้ว
สิ่งที่ท�ำให้ฉันตั้งใจจะเข้าเป็นเด็กฝึกที่ค่ายนี้ก็เพราะ 'นัมมินฮยอก' พี่ชายแท้ๆ
ของฉันเป็นเด็กฝึกที่ค่ายนี้น่ะสิ แต่ไม่ใช่ว่าฉันรอโอกาสจากค่ายดีแอนด์เอ็น
อย่างเดียวหรอกนะ ฉันเคยไปออดิชั่นกับค่ายอื่นในโซลมาบ้างแต่ผลก็ออกมา
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ไม่ดีอย่างที่คิด
"เลิกแกะเล็บตัวเองได้แล้ว เสียบุคลิกชะมัด" เสียงทุม้ นุม่ ดังขัดความคิด
ขึ้นมา ฉันพบว่าตัวเองก�ำลังแกะเนื้อตรงขอบเล็บมืออยู่จริงๆ เผลออีกจนได้
ฉันรีบขยับนิ้วออกจากกันพร้อมส่งยิ้มแห้งๆ ไปให้เจ้าของเสียงเตือนที่นั่งอยู่
ทางซ้ายมือเหมือนกับเด็กที่ถูกครูจับได้ว่าท�ำผิด
"สาบานว่าฉันตัง้ ใจจะเลิกนิสยั นีแ้ ล้วจริงๆ พอดีมเี รือ่ งให้คดิ นิดหน่อยน่ะ"
หนุ่มเจ้าของเรือนผมสีวอลนัทกระตุกริมฝีปากคว�่ำราวกับไม่เชื่อสิ่งที่ฉันพูด
ก่อนที่ริมฝีปากบางสีพีชนั่นจะขยับเป็นค�ำพูด
"แบมือมา"
"หือ?"
"แบมือมา"
ฉันครางสงสัยแต่กย็ อมแบมือตามค�ำสัง่ เขาหยิบอะไรบางอย่างออกมา
ก่อนจะบีบมันลงบนฝ่ามือของฉัน ความเย็นตรงฝ่ามือท�ำให้ตวั เองรูส้ กึ ตืน่ ตัวขึน้
กลิ่ น นมกล้ วยอ่ อ นๆ เริ่ ม โชยมาตอนที่ อี ก ฝ่ายค่อยๆ ใช้นิ้วทาแฮนด์ครีม
แรงนวดเบาๆ จากเขาช่วยให้สมาธิกลับมารวมตัวอีกครั้งอย่างน่าทึ่ง
เขามักจะรู้วิธีท�ำให้ฉันรู้สึกดีขึ้นเสมอ ครั้งนี้ก็เช่นกัน
'ชาอินบอม' มีเส้นผมหนานุ่มสีวอลนัทดูสะอาดตา ผิวหน้าขาวใสตาม
ฉบับเด็กมัธยมทั่วไป ถึงแม้เขาจะมีตาชั้นเดียว แต่ดวงตาเรียวสีคาราเมล
ท�ำให้ใครก็ดอู อกว่าเขาเป็นลูกครึง่ อย่างแน่นอน ถึงภายนอกเขาดูเป็นคนเงียบๆ
ที่ ไ ม่ ค่ อ ยพู ด จาอะไรเท่ า ไหร่ แต่ พ อมารู ้ จัก จริงๆ แล้วอิน บอมเป็น ผู้ช าย
ที่มีนิสัยอบอุ่นคนหนึ่งไม่แพ้สายตาของเขาเลยล่ะ ดูจากที่เขาทาแฮนด์ครีม
ให้ฉันในตอนนี้สิ
เอ่อ อันที่จริงฉันกับอินบอม...เราคบกันมาได้หนึ่งเดือนแล้วล่ะ
"เรียบร้อย" อินบอมเก็บแฮนด์ครีมกลิน่ นมกล้วยซึง่ เป็นกลิน่ โปรดของฉัน
ใส่กระเป๋าสะพายตัวเอง เขามักจะพกมันตลอดเพราะฉันน่ะล่ะ
"ขอบคุณนะ"
"อย่าเผลอแกะมันอีกล่ะ"
ฉันพยักหน้าตอบก่อนจะล้วงมือเข้าไปในเสื้อโค้ตตัวเอง เบนสายตา
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มองตามหลังผู้หญิงคนหนึ่งที่ก�ำลังเดินเข้าไปในห้องออดิชั่นซึ่งอยู่ห่างออกไป
ไม่ไกล เห็นแล้วมันอดรู้สึกหวิวในอกไม่ได้ แม้ครั้งนี้มันจะเป็นการออดิชั่น
ที่ค่ายดีแอนด์เอ็นเป็นครั้งที่สามแล้วก็ตาม (สองครั้งก่อนหน้าฉันไม่ผ่านตั้งแต่
รอบแรกเลยล่ะ)
ฉันกับอินบอมเลือกที่จะออดิชั่นร่วมกันโดยร้องเพลงดูเอ็ตจนผ่านการ
ออดิชั่นรอบแรกมาได้ด้วยดี ส่วนรอบสองนี้เป็นการให้คะแนนรายบุคคลและ
เป็นรอบที่ก�ำหนดชะตาของคนที่มาออดิชั่น ใครที่ผ่านออดิชั่นรอบนี้จะถูกค่าย
เรียกมาสัมภาษณ์อีกครั้ง
ซึง่ เป็นทีร่ ๆู้ กันว่า...ถ้าใครถูกเรียกตัวให้มาสัมภาษณ์กเ็ ตรียมจัดกระเป๋า
ย้ายมาเป็นเด็กฝึกทีค่ า่ ยนีไ้ ด้เลยล่ะ เพราะฉะนัน้ ผลจากการออดิชนั่ ในวันนีค้ อื
สิ่งส�ำคัญที่จะก�ำหนดชีวิตฉันในวันพรุ่งนี้ รวมไปถึงวันข้างหน้าด้วย ยอมรับว่า
ตัวเองหวังกับผลในวันนี้ไม่น้อยไปกว่าครั้งอื่นๆ
อินบอมนั่งนิ่งใช้มือหมุนแหวนเงินซึ่งเขาห้อยคอไว้ตลอด แหวนวงนั้น
เป็นของแม่อินบอมที่ทิ้งไว้ให้หลังจากที่ท่านเสียไปตอนที่เขาอายุได้สิบขวบ
และตอนนีเ้ ขาอยูใ่ ต้ความดูแลของป้านายอน เพือ่ นสนิทของแม่ตวั เองทีอ่ าสารับ
อินบอมมาเป็นลูกบุญธรรมนับตั้งแต่วันนั้น เขาใช้ชีวิตกับป้านายอนมาตั้งแต่
เกรดสี่จนถึงทุกวันนี้ได้อย่างไม่มีปัญหาอะไร
"ฉันอยากท�ำตัวสบายๆ ให้ได้สักครึ่งของนายจัง อินบอมอ่า นายดู
ไม่กังวลอะไรเลย" ฉันพูดขึ้นมาเมื่อเห็นอินบอมดูผ่อนคลาย แม้ครั้งนี้จะเป็น
การมาออดิชั่นกับค่ายดีแอนด์เอ็นครั้งแรกของเขาก็ตาม
"ใครบอกไม่กงั วล ฉันซ่อนไว้ภายใต้ใบหน้าหล่อๆ ของตัวเองต่างหากเล่า"
ค�ำพูดของอินบอมท�ำให้ฉันหลุดยิ้มออกมา แต่ก่อนที่จะได้พูดอะไร
เสียงโทรศัพท์ก็ดังขึ้น เมื่อเห็นชื่อคนโทรเข้าบนหน้าจอฉันนิ่งไปสักพักอย่าง
ชั่งใจว่าจะรับสายดีรึเปล่า
"นี่ แม่โทรมา รีบรับสิ" อินบอมหันมาบอก
"...งั้นฉันขอเวลาไปคุยกับแม่ก่อน ถ้าใกล้ถึงคิวเราแล้วรีบโทรมาตาม
ด้วยนะ"
"ได้เลย"
9

Page Newcomer Project.indd 9

9/18/2560 BE 17:28

Porshenocchio
ฉันลุกขึ้นเดินหลีกออกมาจากบริเวณห้องออดิชั่น ก่อนจะตัดสินใจ
เดินเลีย้ วมาตรงหน้าลิฟต์ หยุดตรงหลังป้ายโปรโมตอัลบัม้ ใหม่ของเกิรล์ กรุป๊ วง
Candy Bomb (แคนดี้บอมบ์) ศิลปินในค่ายดีแอนด์เอ็น ฉันสูดลมหายใจ
พยายามไล่อารมณ์ขนุ่ มัวในใจทีม่ นั ก่อตัวทันทีทเี่ ห็นว่าแม่โทรมา เพราะตัวเอง
รู้ดีน่ะสิว่าแม่จะโทรมาพูดเรื่องอะไร
ติ๊ด!
[ออดิชั่นเป็นยังไงบ้าง] เสียงของแม่ดูตื่นเต้นกว่าปกติ
"ยังไม่ถึงคิวหนูเลย"
[แล้วออดิชั่นเสร็จเมื่อไหร่]
"ประมาณหนึ่งทุ่มค่ะ"
[พอดีเจ้ายูซองดูซึมๆ ไม่ยอมกินข้าว พ่อเลยพาไปหาหมอน่ะ] ยูซอง
ที่แม่พูดถึงคือสุนัขที่บ้านน่ะ [...วันนี้แม่เลยต้องปิดร้านคนเดียว เอ่อ...มีคน
มาปาไข่ใส่ร้านเราอีกแล้วน่ะ แม่ไม่อยากให้พ่อเขากังวล ออดิชั่นเสร็จแล้ว
ลูกมาช่วยแม่ได้มั้ย]
พอได้ยินแบบนั้นฉันก็กัดฟันแน่นด้วยความเจ็บใจทันที เพราะนี่ไม่ใช่
ครั้งแรกที่ร้านขายอาหารของแม่โดนปาไข่ไก่ใส่หรอก นอกจากจะสร้างความ
เสียหายแล้วมันยังท�ำให้ลูกค้าซบเซาลงด้วย
"ได้ค่ะ"
[อ้อ แล้วลูกได้เจอมินฮยอกรึเปล่า]
"ไม่ค่ะ พี่บอกว่ายุ่งๆ กับการแต่งเพลงส่งประธานอะไรสักอย่างอยู่ที่
หอพักเด็กฝึกนู่น"
[โอเค เซจอง...]
"คะ?"
[อย่าลืมเรือ่ งทีเ่ ราคุยกันไว้ละ่ ถ้าครัง้ นีย้ งั ออดิชนั่ ไม่ผา่ นอีก...ลูกต้องไป
แลกเปลี่ยนที่ไทยนะ]
นั่นไง เป็นอย่างที่คิดไว้จริงๆ ด้วย แม่ไม่ได้ตั้งใจจะโทรมาให้ก�ำลังใจ
หรอก แม่แค่อยากจะย�้ำในเรื่องที่เรามีความเห็นไม่ตรงกันก็เท่านั้น
[ที่แม่ท�ำก็เพื่อให้ลูกได้ประสบการณ์และเพื่ออนาคตของตัวลูกเอง
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แม่ไม่อยากให้ลูกเป็นแบบ...แบบมินฮยอก ลูกเข้าใจใช่มั้ย]
"หนูทราบค่ะแม่ เอาเป็นว่าถ้าครั้งนี้หนูออดิชั่น...ไม่ผ่าน หนูจะยอมเป็น
นักเรียนแลกเปลี่ยนที่ไทย"
[ดีมาก งั้นแม่ขอขายของก่อนนะ แล้วเจอกันจ้ะ]
ติ๊ด!
ฉั น ก� ำ โทรศั พ ท์ ใ นมื อ แน่ น จนเจ็ บ หนึ บ ตรงฝ่ามื อ แต่ นั่ น ยั ง ไม่ เ ท่ า
ความรู้สึกในใจที่ก�ำลังปั่นป่วน ความกลัว ความกังวล ความเครียด ทุกอย่าง
ก�ำลังเคลื่อนแน่นอยู่ในอก ลมหายใจที่ปลดปล่อยออกมากระทบกับกระจก
จนเป็นฝ้า ฉันใช้ข้อมือเช็ดมันออกและมองทะลุออกไปยังถนนด้านล่าง
ดวงไฟสีสันต่างๆ จากถนนด้านล่าง พอมองจากที่สูงแบบนี้มันดูเล็กไป
ถนัดตา ยิ่งถ้าช่วงคริสต์มาสไฟตามท้องถนนจะสวยกว่านี้หลายเท่า เวลาที่
มีเรื่องหนักใจฉันชอบมองแสงไฟพวกนี้ มันท�ำให้เราดูตัวใหญ่ขึ้น ใหญ่จน
ไม่ต้องมาสนใจเรื่องเล็กๆ หรือเรื่องวุ่นๆ ที่ก�ำลังเกิดขึ้นด้านล่าง
ฟู่ววว~ ช่างมันเถอะนัมเซจอง ท�ำวันนี้ให้ดีที่สุดก็พอ
จังหวะทีก่ ำ� ลังหมุนตัวเพือ่ จะเดินกลับไปนัง่ รอเรียกคิวตรงหน้าห้องออดิชนั่
ประตูบันไดหนีไฟใกล้ๆ ก็ถูกเปิดพรวดพร้อมกับมีร่างสูงของผู้ชายคนหนึ่งก้าว
ออกมา อันทีจ่ ริงฉันจะไม่สนใจเขาเลยถ้าลักษณะของเขามันไม่ดคู นุ้ ตาจนต้อง
หยุดมอง
เขามีเส้นผมสีดำ� สนิท ดวงตาสีนำ�้ ตาลอ่อนทีเ่ หมือนฉันเปีย๊ บ ไหนจะโค้ต
สีครีมที่คุ้นตานั่นอีก นั่นมัน...
"พี่มินฮยอก?"
เจ้าของชือ่ สะดุง้ เล็กน้อยทีถ่ กู เรียก เขาหันมาถลึงตามองฉันทีย่ นื หลบอยู่
หลังป้ายโปรโมตอัลบั้ม ใช่พี่มินฮยอกจริงๆ ด้วย ใครจะจ�ำโค้ตสีครีมที่ตัวเอง
เป็นคนเลือกซือ้ เองกับมือไม่ได้กนั ล่ะ ฉันซือ้ มันพร้อมกับแฟลชไดรฟ์รปู ดาวตก
เป็นของขวัญให้เขาในวันเกิดที่ผ่านมา
"พี่มาท�ำอะไรที่นี่"
ร่างสูงเดินดุ่มๆ เข้ามาใกล้ พร้อมกวาดสายตามองซ้ายมองขวาราวกับ
ก�ำลังปิดบังอะไรบางอย่าง และดูเหมือนว่าฉันจะดันมาเจอเข้าพอดีน่ะนะ
11

Page Newcomer Project.indd 11

9/18/2560 BE 17:28

Porshenocchio
"เซจอง เธอมายืนท�ำอะไรตรงนี้ แล้วเรือ่ งออดิชนั่ ล่ะ" พีช่ ายแท้ๆ ลดเสียงลง
เพื่อให้เราได้ยินกันแค่สองคน แม้ว่าบริเวณนี้จะไม่มีใครอยู่เลยก็ตาม
"หนูมาคุยโทรศัพท์กับแม่" ฉันชูโทรศัพท์มือถือในมือให้อีกฝ่ายเห็น
ก่อนจะหรี่ตามองพี่ชายตัวเอง "พี่ยังไม่ตอบค�ำถามหนูเลยนะ"
"เอ่อ...คือ..."
"พี่บอกว่าก�ำลังยุ่งเรื่องแต่งเพลงเสนอประธานค่ายอยู่ไม่ใช่เหรอ"
พอเห็นท่าทางอ�้ำอึ้งของพี่ชายตัวเองมันก็อดสงสัยไม่ได้จริงๆ ตอนแรก
เขาบอกว่าจะเขียนเพลงต่อให้เสร็จทีห่ อพักเด็กฝึกทีห่ า่ งออกไปหลายสถานีรถไฟฟ้า
เลยมาให้ก�ำลังใจฉันที่ตึกค่ายไม่ได้ แต่ตอนนี้เขากลับปรากฏตัวพร้อมกับ
เดินออกมาจากบันไดหนีไฟเนี่ยนะ ทั้งๆ ที่ชั้นนี้เป็นชั้นสิบเก้า ไม่มีใครคิดจะ
เดินขึ้นมาสิบเก้าชั้นหรอกใช่มั้ยล่ะ
"พี่...เอ่อ..." มองใกล้ๆ แล้วเพิ่งรู้ว่าตาของพี่มินฮยอกแดงก�่ำแถมยัง
เลิ่กลั่กผิดปกติ "พี่มีธุระด่วนที่นี่กะทันหันน่ะ ขอโทษทีที่ไม่ได้บอก"
"ใช่เรือ่ งกระแสจากรายการเซอร์ไววัลเฮงซวยนัน่ รึเปล่า" ฉันแค่นหัวเราะ
พี่มินฮยอกชะงักไปเล็กน้อย เหมือนฉันจะเดาถูกแฮะ "อะไรกัน เรื่องนี้มันควร
จบไปตั้งนานแล้วไม่ใช่เหรอ"
เมื่อสามเดือนที่แล้วพี่มินฮยอกได้เข้าร่วมรายการ 'Dreamcatcher'
รายการเซอร์ไววัลของค่ายดีแอนด์เอ็น เขาตัง้ ใจกับการแข่งขันครัง้ นัน้ มากจริงๆ
เพราะถ้าชนะ เขาจะได้เดบิวต์และหลุดจากการเป็นเด็กฝึกตลอดระยะเวลา
ห้าปีสักที แต่ทุกอย่างไม่เป็นอย่างที่หวังเอาไว้ กระแสในโซเชียลเกี่ยวกับ
พี่มินฮยอกค่อนข้างรุนแรงเพราะผู้คนไม่ชอบความสามารถของพี่ชายฉัน
ไหนจะเรื่องที่รายการตัดต่อใช้ประเด็นของพี่มินฮยอกเรียกดราม่าจากคนดู
จนเกิดเป็นกระแสโด่งดังไปทัว่ ขนาดว่าเทปทีพ่ มี่ นิ ฮยอกถูกคัดออกจากรายการ
ออกอากาศไปแล้ว ผู้คนก็ยังคงสาปส่งเขาเหมือนท�ำคดีร้ายแรงมาจนเขา
ไม่กล้ากลับเข้ามาฝึกที่ตึกค่ายหลายวัน แถมยังปิด SNS ทุกอย่างหนี แต่มัน
ก็ยังมีกระทู้ที่พูดถึงพี่ชายของฉันให้เห็นเสมอ ฉันเคยเข้าไปอ่านความคิดเห็น
พวกนั้นบ้าง ซึ่งมันท�ำเอาเลือดในตัวเดือดพล่าน พี่มินฮยอกสั่งห้ามฉันเข้าไป
อ่านความเห็นทางลบพวกนั้น แต่มันอดไม่ได้จริงๆ
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ส่วนมากคนเราน่ะ มักจะด่วนเชือ่ ในสิง่ ทีพ่ วกเขาเห็นจากด้านเดียวเสมอ
จนฉันอดสงสัยไม่ได้วา่ บางทีมนั อาจจะเป็นสิง่ ทีพ่ วกเขาอยากจะเชือ่ และอยาก
ให้เป็นแบบนั้นจริงๆ ก็ได้
"พีจ่ ดั การได้นา่ แล้วนีม่ นั เป็นเวลาออดิชนั่ เธอต้องไปรอเรียกชือ่ หน้าห้อง
ไม่ใช่เหรอไง"
ฉันก้มดูเวลาบนหน้าจอโทรศัพท์มือถือ นีต่ วั เองเดินออกมานานขนาดนี้
แล้วเหรอนี่ "งั้นหนูขอตัวก่อนแล้วกัน"
ในที่สุดฉันก็ยอมล้มเลิกความสงสัย หมุนตัวเดินไปตามทาง ตอนนี้
ฉันต้องโฟกัสไปที่การออดิชั่นอย่างเดียว เพราะถ้าคราวนี้ฉันพลาดอีกล่ะก็...
คงต้องยอมไปอยู่ที่ไทยจริงๆ
"เซจองอ่า"
เสียงแหบของพี่ชายเรียกให้ขาทั้งสองหยุดกึกและหันไปมอง "คะ?"
"ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น อย่ายอมแพ้ล่ะ"
"พี่ก็รู้ว่าหนูพยายามถึงที่สุดอยู่แล้ว แต่ถ้าเกิด..." ฉันเลียริมฝีปากช้าๆ
"หนูไม่ผ่าน พี่ต้องปลอบหนูเหมือนเดิมนะ"
"ไม่ต้องมาอ้อนเลย ปีนี้ต้องท�ำให้ผ่านสิ"
ร่างสูงหัวเราะขืนๆ ถึงเขาจะตอบแบบนัน้ แต่แววตาของเขาก�ำลังบอกว่า
เขาพร้อมจะปลอบใจฉันเสมอ ซึง่ พีเ่ ขาท�ำได้ดมี าตลอดทุกครัง้ ทีฉ่ นั ตกรอบหรือ
ออดิชั่นไม่ผ่าน พี่มินฮยอกไม่ปล่อยให้ฉันจมอยู่กับความเสียใจนานเกินไป
หรอก เขามักมีวิธีที่ท�ำให้อารมณ์ฉันกลับมาเป็นปกติได้ดีกว่าคนอื่นๆ มันคง
เป็นพลังพิเศษของคนเป็นพี่เป็นน้องล่ะมั้ง
"หนูหวังว่ามันจะออกมาเป็นแบบนั้น"
"อยากให้รู้ว่า...พี่เป็นก�ำลังใจให้เสมอ"
พี่มินฮยอกส่งยิ้มมาให้ แต่มันเป็นรอยยิ้มที่เศร้าจนใจหวิว ฉันย่นจมูก
ไม่อยากท�ำให้บรรยากาศมันเรียกน�ำ้ ตากับค�ำพูดของคนเป็นพีก่ อ่ นจะโบกมือลา
ฉันเดินเลี้ยวตรงหัวมุมทางเดินเพื่อกลับไปนั่งรอเรียกชื่อตรงหน้าห้องออดิชั่น
เมือ่ สามวันก่อนฉันถูกเลือกให้เป็นตัวแทนนักเรียนแลกเปลีย่ นทีป่ ระเทศไทย
เป็นระยะเวลาหนึง่ ปี ครูทปี่ รึกษาให้ฉนั กลับมาลองคิดดูอกี ทีและค่อยให้คำ� ตอบ
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ในวันพรุ่งนี้ ซึ่งพ่อกับแม่ต่างเห็นดีเห็นงามด้วย ทั้งสองคนพร้อมใจกันยื่น
ข้อเสนอที่ว่าหากการออดิชั่นที่ค่ายดีแอนด์เอ็นครั้งนี้ไม่ประสบความส�ำเร็จ
ฉันต้องยอมเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยน
นัน่ แหละ สาเหตุของความรูส้ กึ ขุน่ มัวทีม่ นั ค้างอยูใ่ นอกมาตลอดระยะเวลา
สามวัน เพราะความฝันของฉันไม่ใช่การได้เป็นนักเรียนแลกเปลีย่ น แต่มนั คือ...
การได้เป็นศิลปินต่างหาก
การที่เราได้เป็นเด็กฝึกในสังกัดค่ายเพลงมันเหมือนเป็นสิ่งยึดเหนี่ยว
จิตใจว่าเราได้กา้ วเข้าใกล้ความฝันอีกขัน้ หนึง่ แล้ว การเป็นเด็กฝึกมันดีกว่าเป็น
นักเรียนโนเนมในชมรมดนตรีเป็นไหนๆ ยิง่ ถ้าได้เข้ามาเป็นเด็กฝึกค่ายเดียวกับ
พี่ชายตัวเอง ฉันคิดว่าอะไรหลายๆ อย่างคงจะดีขึ้น
"หน้าตาอมทุกข์แบบนี้ ทะเลาะกับแม่มาเหรอ" อินบอมยิงค�ำถามทันที
ที่ฉันเดินไปถึง
"ไม่เชิงทะเลาะหรอก เพราะเราทะเลาะกันจริงๆ ไปแล้วเมื่อคืนก่อน"
ฉันทิ้งน�้ำหนักตัวบนเก้าอี้พร้อมถอนหายใจ
เหตุการณ์เมื่อคืนประดังเข้ามาในหัวอีกครั้ง ฉันกับแม่ทะเลาะกันเรื่อง
การเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนนั่นแหละ จนพ่อต้องเข้ามาสงบศึกระหว่างแม่ลูก
ความจริงตอนที่พี่มินฮยอกเข้ามาเป็นเด็กฝึก แม่ก็ให้การสนับสนุนนะ
แต่พอเวลาผ่านไปห้าปีพมี่ นิ ฮยอกยังไม่ได้เดบิวต์สกั ที แม่เลยเริม่ อคติกบั เรือ่ งนี้
ขึน้ มาจริงจัง พอเห็นฉันตัง้ หน้าตัง้ ตาออดิชนั่ เพือ่ เข้าเป็นเด็กฝึกมาตลอดสามปี
(และยังท�ำไม่สำ� เร็จ) แม่เลยยิง่ ต่อต้านเรือ่ งนีห้ นักขึน้ เสียเวลาบ้าง ไร้สาระบ้าง
นั่ น คื อ สิ่ ง ที่ แม่พูด กรอกหู อ ยู ่ แ ทบทุ ก วั น ยิ่งพอฉัน ถูก เลือกให้เป็น นัก เรีย น
แลกเปลี่ยนแม่ก็เลือกดันฉันไปทางนั้นเต็มที่
แน่นอนว่าฉันไม่ยอมเสียเวลาหนึ่งปีที่ต่างประเทศหรอก สิ่งที่ตัวเอง
พยายามมานานคือการฝึกฝนความสามารถและสมัครออดิชนั่ กับค่ายเพลงต่างๆ
เพื่อช่วงชิงการได้เป็นเด็กฝึกประจ�ำค่าย
"เลิกท�ำหน้าเป็นเต้าหู้ได้แล้ว"
"หน้าฉันเหมือนเต้าหู้ตรงไหนฮะ"
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พอเห็นฉันบุ้ยปาก อินบอมจึงเอื้อมมือทั้งสองข้างมาประกบแก้มฉัน
พร้อมออกแรงบีบจนหน้ายู่ เขาชอบเรียกฉันว่ายัยเต้าหู้บ่อยๆ จนเริ่มสงสัย
ขึ้นมาจริงๆ แล้วว่าฉันเป็นคนหรือเต้าหู้กันแน่
"เหมือนตรงแบบนี้ไง"
ดวงตาสี ค าราเมลจ้ อ งลึ ก เข้ า มาในตาฉั น พานท� ำ เอาหั ว ใจเต้ น รั ว
ไม่เป็นจังหวะ นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่ฉันถูกเขาบีบแก้มแบบนี้ แต่ฉันก็ตั้งตัวไม่ถูก
สักที หัวใจเลยเต้นไม่ฟังสมองแบบนี้น่ะสิ
"นี่!! พอเลยๆ" ฉันถลึงตาโตแกล้งไม่พอใจไปให้ อีกฝ่ายหัวเราะร่า
อย่างชอบใจก่อนจะยอมคลายมือออก แถมยังทิ้งความร้อนผ่าวตรงผิวแก้ม
ไว้ให้ฉันใจเต้นเล่นอีกด้วย
"หมายเลขสามสิบเอ็ดกับสามสิบสอง เชิญครับ" เจ้าหน้าทีผ่ ชู้ ายคนหนึง่
เดินออกมาตะโกนเรียก ฉันกับอินบอมจึงยกมือขึ้นเพื่อให้เขาเห็น "เชิญเข้ามา
ได้เลยครับ"
เราสองคนหันมาพยักหน้าให้กันเบาๆ อินบอมหันไปหยิบกีตาร์ขึ้นมา
สะพาย ส่วนฉันหันไปจิบน�ำ้ เล็กน้อยเพือ่ ให้คอไม่แห้ง ก่อนจะลุกขึน้ เดินตามหลัง
อินบอมไปตามทางเดิน แผ่นหลังเขาดูกว้างมากเวลามองจากมุมนี้ ฉันอยากจะ
พุ่งเข้าไปกอดเขาจากด้านหลังจริงๆ ให้ตายเถอะ
'ถ้าครั้งนี้ยังออดิชั่นไม่ผ่านอีก...ลูกต้องไปแลกเปลี่ยนที่ไทยนะ'
เสียงของแม่ดังขึ้นมาในหัวอีกครั้ง มันท�ำเอาขาทั้งสองข้างชะงักกึก
เหมือนตัวเองเดินชนกระจกทีม่ องไม่เห็น แผ่นหลังของอินบอมเดินห่างไปเรือ่ ยๆ
แถมความรู้สึกข้างในก็เป็นแบบนั้นจริงๆ เพราะมันมีเรื่องบางอย่างที่ก�ำลัง
กวนใจฉันไม่แพ้เรื่องของแม่เลยทีเดียว
และเรื่องเรื่องนั้นมันจะต้องส่งผลกับ...
"เซจอง รีบเดินมาเร็ว"
เสียงทุ้มนุ่มของอินบอมท�ำให้ภาพตรงหน้าชัดขึ้นมาอีกครั้ง ฉันฝืนยิ้ม
พลางวิ่งเข้าไปหาแฟนหนุ่มของตัวเองที่ยืนรออยู่หน้าประตูไม้มะฮอกกานี
บานใหญ่
เรื่องนั้นมันต้องส่งผลกับ...ความสัมพันธ์ของเราสองคนยังไงล่ะ
(ติดตามอ่านต่อได้ในฉบับเต็ม)
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