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ฉันเผลอสบตาเขาที่งานเทศกาลประจ�ำปีของโรงเรียนปีน้ัน
และถ้าหากสามารถย้อนวันเวลากลับไปได้
ก่อนจะยอมเป็นสโนว์ไวท์ของใคร ฉันจะต้องแน่ใจก่อน
ที่เขาจะให้น่ะ...
True Love's Kiss
หรือแอปเปิ้ลอาบยาพิษกันแน่!
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บทน�ำ
'Preetie Magazine
Vol.3 Issue 23 Beauty Issue
'Once Upon a STAR'
Model : สตาร์-สิตารา นรินธนฤกษ์/18
พรีตแี้ ม็กกาซีนฉบับนีจ้ บั น้องสตาร์-สิตารา ดาวดวงใหม่ของวงการแฟชัน่
มาเติมความหวานกับไอเดียมิกซ์แอนด์แมตช์เสื้อผ้าสีพาสเทล พร้อมถาม
ความเห็นเกีย่ วกับประโยคความสวยความงามแสบๆ คันๆ เหล่านี้
ที่เค้าว่าตอนเด็กๆ ขี้เหร่ตอนโตมักสวยนี่มัน...น่าจะจริงนะ!
Preetie : "ผู้หญิงอย่าหยุดสวย"
STAR : เห็นด้วยนะคะ ไม่ว่าจะเพื่ออะไร สตาร์คิดว่าการดูแลตัวเอง
เป็นเรื่องดี
Preetie : "อย่าประมาทเด็กขี้เหร่ที่อยู่ข้างห้อง จ�ำไว้!"
STAR : อันนีใ้ ช่เลยค่ะ 555 ตอนเด็กๆ สตาร์ขเี้ หร่มากกกกกก (ลาก ก ไก่
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ยาวไปอีกหน้า)
Preetie : "ความรักท�ำให้เรามาไกล?"
STAR : ไม่แน่ใจว่าเรียกอย่างนั้นได้มั้ย แต่...สตาร์เคยอกหักค่ะ 555
อย่างที่บอกว่าตอนเด็กๆ สตาร์ขี้เหร่มาก อ้วนๆ ตัวด�ำปี๋ เป็นยุคมืดของชีวิต
สุดๆ จนวันนึงไปแอบกรี๊ดรุ่นพี่แล้วอกหัก น�้ำหนักลด ก็เลยผอมสวย เข้าสู่
ยุคเรอเนสซองส์ของชีวติ เฉยเลย 5555 แต่เป็นวิธที ไี่ ม่แนะน�ำนะคะ มันเจ็บปวด'
ก็...ตามนั้นแหละค่ะ
ทุกคนมียุคมืดของตัวเอง ฉันก็ด้วย
เป็นยุคทีท่ งั้ อ้วนทัง้ ด�ำ สวยก็ไม่สวย ปกติกโ็ ดนล้อว่าเป็นยัยหมวยนีค่ ะ
จะแย่ แต่นฉี่ นั สามารถอ้วนและด�ำไปพร้อมๆ กันได้อกี เห็นตัวเองในกระจกทีไร
โอ้โห นีค่ นหรือไข่เยีย่ วม้า!
อย่าเพิง่ มองบนว่าฉันเหยียดหรืออะไรเลยนะ แน่นอนว่าโลกนีม้ คี นทีอ่ วบ
แต่นา่ รัก ผิวคล�ำ้ เนียนสวย หน้าหมวยแล้วดูเก๋ แต่ไม่ใช่กบั ฉัน ไม่มอี ะไรทีด่ เู ข้ากัน
เลยสักอย่าง (ร้องไห้)
แถมฉันยังไม่ทันรู้...ว่าตัวเองไม่ควรจะไปชอบเขา
มันก็เลยกลายเป็นยุคมืด
'ตาต้า เร็วเข้า เดี๋ยวไม่ทัน!'
ตอนนั้ น ฉั น อยู ่ เ กรด 8 (ก็ คื อ ม.2 ของโรงเรี ย นทั่ ว ไป) หน้ า ด� ำ ๆ
ผูกผมเปียเด๋อๆ กระโปรงนักเรียนตัวยาวที่หม่าม้าซื้อให้เผื่อโตไม่มีว่ีแววว่า
จะสั้นขึ้น หรือพูดอีกอย่างก็คือฉันไม่สูงขึ้นเลย เพราะงั้นฉันเลยโดนจับไป
เรียนว่ายน�้ำ ว่ายจนตัวด�ำเป็นถ่าน ผิวแย่เพราะแพ้คลอรีน แถมว่ายเสร็จ
ขึ้นจากสระมาฉันก็กินไม่ยั้ง
นั่นแหละค่ะ ที่มาของยุคมืด
'กรี๊ด พี่ฟานฟานอยู่นั่น!!'
ยัยแตงกวาเพื่อนฉันตีปกี พั่บๆ เมื่อเห็นรุ่นพี่ที่ตัวเองชอบยืนสูงเด่น
เป็นสง่าอยู่ท่ามกลางวงล้อมของสาวๆ วันนี้เป็นวันงานเทศกาลประจ�ำปีของ
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โรงเรียนทีพ่ ๆี่ จากชมรมต่างๆ จะมาจัดซุม้ เล่นเกม ออกบูธขายอาหาร ขึน้ เวที
แสดงความสามารถ โชว์มายากล เต้นบีบอย ฯลฯ ทีล่ านกิจกรรม ส่วนรุน่ น้อง
อย่างเราสบายสุดๆ แค่เดินดูงานกับล่าลายเซ็นรุ่นพี่จากแต่ละซุ้มให้ครบ
เพือ่ แลกของรางวัล แล้วพวกรุน่ พีน่ กี่ ข็ ยันหาเพือ่ นทีห่ ล่อๆ มาเป็นตัวล่อน้องๆ
เข้าบูธ งานเทศกาลประจ�ำปีถึงได้กลายเป็นเทศกาลล่าลายเซ็นรุ่นพี่สุดหล่อ
ในหมู่พวกเราแบบนี้เนี่ย!
'เดี๋ยวมานะแก'
ยัยแตงกวาบอกก่อนจะร่อนถลาไปหาพีฟ่ านฟานรุน่ พีค่ นฮอตของโรงเรียน
แบบแทบจะติดปีก ในสภาพทีแ่ บบว่า...
อั้ก!
'หยุด ฉันมาก่อน'
'ฉันก่อน!'
'ฉันก่อน!!'
'ฉันก่อนว้อย!!!'
แง อย่าตีกันนน ว่าแต่ฉันควรไปต่อคิวขอลายเซ็นพี่ฟานฟานมาเก็บไว้
บ้างมัย้ พีเ่ ขาน่ะสุดป็อป (ยัยแตงกวาบอก) ไม่แน่วา่ โตไปอาจจะกลายเป็นคนดัง
ฉันเก็บลายเซ็นเขาไว้ขายเก็งก�ำไรดีปะ่ !
'ตัวเล็ก~'
แต่ดูคิวสิ ยาวจนพันรอบโลกได้ครึ่งรอบแล้ว ไม่สู้ดีกว่า
'ฮัลโหล~~'
เง้ อ มั ว แต่ ยื น มองยั ย แตงกวาเลยไม่ ทั น รู ้ ตั ว เลยว่ า ฉั น เผลอยื น บั ง
หน้าบูธใครเข้าให้
'ขอโทษค่ะ'
ฉันบอกพลางขยับหลบ แต่ใครบางคนที่น่าจะเป็นเจ้าของบูธกระโดดมา
ขวางหน้าฉันเอาไว้
'ช่วยพี่ซื้อนาฬิกาหน่อย เหลือเรือนสุดท้ายแล้ว'
'อ่า...'
'นะๆๆ เดี๋ยวพี่ลดให้ ราคาพิเศษเลย'
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'...'
'นี่ไง~ น่ารักป่ะ ลายสโนว์ไวท์ เหมาะกับเราโคตร!'
'คือ...'
มันเกิดขึน้ ได้ไงก็ไม่รแู้ หละ แต่ตอนนีน้ าฬิกาข้อมือลายเจ้าหญิงสโนว์ไวท์
ก�ำลังแกว่งมาแกว่งไปอยูต่ รงหน้าฉัน โดยทีเ่ บือ้ งหลังมันคือพีผ่ ชู้ ายตัวสูง หน้าตี๋
ตัวขาว ไว้ผมทรงรากไทรยาวๆ ทีย่ นื ส่งยิม้ อย่างหลอกล่อมาให้
แกว่ง~ แกว่ง~
หือ น่ารักดีนะ
พี่เขาอ่ะ -///แต่สโนว์ไวท์นฉี่ นั ไม่ได้ชอบ แถมเงินค่าขนมของอาทิตย์นกี้ เ็ หลือไม่มาก
แล้วด้วย
'พอดีหนู...'
'นะๆๆ พีป่ วดฉีอ่ ะ่ อยากไปเข้าห้องน�ำ้ แต่เพือ่ นไม่ให้ไปถ้าขายไม่หมด'
'เอ่อ...'
'นี่ๆ ให้ดูอะไร กดตรงนี้ ฟุ้บ! สโนว์ไวท์เด้งขึ้นมาได้ด้วย รีบฟื้นขึ้นมา
รอจุ๊บจากเจ้าชายเลยอ่ะดิ มัวะๆๆ'
เดี๋ยวนะ...
'ไอ้เว-!'
'ฮ่าๆๆ'
พี่เขาหัวเราะลั่นเมื่อได้ยินเสียงด่าลอยมาจากเพื่อนๆ ว่าจะท�ำน้อง
(ซึ่งในที่นี้ก็คือฉัน) เสียเด็ก! ประโยคต่อมาก็เลยกลายเป็น
'นี่ ปิ๊บ! มีไฟด้วย ดูลายสิ แอปเปิ้ล~ ปีกนางฟ้า~ ทุ่งลาเวนเดอร์~~'
'...'
'น่ารักใช่ปะ่ เข้ากับเสื้อผ้าง่ายด้วย แต่งตัวแบบไหนก็ใส่ได้'
...ต้องแต่งตัวแบบไหนถึงจะใส่นาฬิกาสโนว์ไวท์แล้วเข้าเหรอ ถามจริง
'สองร้อยเอง ถ้าชอบเดี๋ยวพี่ลดให้ น้าาา ^^'
บ้าไปแล้ว พีเ่ ขาเป็นผูช้ ายหน้าตีต๋ าชัน้ เดียวทีช่ นั้ ตาคมจนหน้าออกจะดู
เท่ๆ โกงๆ แถมเวลายิ้มยิ่งดูทะเล้นโลกแตกเลย
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แล้วพอรูต้ วั อีกทีก.็ ..จะเหลือเหรอคะ แบงก์รอ้ ยสองใบในกระเป๋าสตางค์
ฉันติดปีกบินไปหาเขาเรียบร้อย
'ลดแล้ว...เหลือเท่าไหร่คะ'
'ลดไม่ได้แล้ว พวกพี่ขายถูกสุดๆ เลยจ้า'
พี่ผู้หญิงหมวยๆ ในบูธร้องบอก เขาเลยหันกลับมาท�ำหน้าเหวอใส่ฉัน
'อ้าว...'
อ้าวด้วย ฉันโดนหลอกเข้าให้แล้วสินะ
'แป๊บๆ'
คนตัวสูงตรงหน้าล้วงมือขาวๆ ลงไปในกระเป๋าเสือ้ นักเรียนตัวโคร่ง พอ
เจอเศษเหรียญสี่ห้าเหรียญกับแผ่นกระดาษเล็กๆ ยับๆ แผ่นหนึ่งเขาก็ยัดมัน
ใส่ลงมาในมือฉันทั้งหมด
'สะสมตราปั๊มครบสิบอันพอดี พรุ่งนี้เอาไปแลกนมฟรีได้ถุงนึงนะ'
หือ
เมื่อกี้น้ีมัน...
นาฬิกาสโนว์ไวท์ในซองพลาสติก เศษเหรียญ คูปองร้านนมโรงเรียน
ฝ่ามืออุ่นและสาก กับรอยยิ้มบนใบหน้าตี๋ๆ เถื่อนๆ ที่เหมือนจะท�ำให้พื้นดิน
รอบตัวสั่นสะเทือนแปลกๆ
ฉันคงจะยืนค้างในสภาพอาฟเตอร์ชอ็ กอย่างนัน้ อีกนาน ถ้าไม่บงั เอิญเห็น
ยัยแตงกวาวิง่ ตาเป็นประกายกลับมาหาซะก่อน
'พี่ตุลย์~~'
อ้อ...ไม่ได้ตาเป็นประกายใส่ฉันเนอะ!
'เซ็นให้หน่อยค่า'
'มา! ตรงไหนดี'
'ตรงนี้ค่ะๆ ข้างๆ พี่ไวท์กับพี่ฟานฟานเลย'
แกรกๆ~
'โอเค เรียบร้อย เอาด้วยมั้ยเรา'
เขาหันมาถามเมื่อเห็นฉันยืนมองอย่างงงๆ เขาเป็นใครนะ ยัยแตงกวา
รูจ้ กั เหรอ นัน่ สิ เขาอาจจะเป็นรุน่ พีป่ อ็ ปๆ ในโรงเรียนสักคน เพราะเขาดูเท่มาก
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รอยยิ้มติดตาจนฉันชักงงว่าก่อนหน้านี้ไม่เคยสังเกตเห็นเขามาก่อนได้ยังไง
และในระหว่างที่ฉันก�ำลังสงสัย เขาก็ดึงใบสะสมลายเซ็นจากมือฉันไป
เซ็นให้เรียบร้อย
ลายเซ็นอย่างน่ารักเลย...
'TツL'
♥
'พี่เค้าดังเหรอ'
ฉันกระซิบถามยัยแตงกวาตอนทีเ่ ราเดินห่างออกมาจากบูธขายนาฬิกา
ของกลุ่มเพื่อนเขา พอลองหันกลับไปมองตอนนี้ก็เห็นว่ามีบรรดารุ่นน้องไป
จับกลุ่มรุมล้อมเขากันใช่ย่อย
ที่เมื่อกี้บอกฉันว่าปวดฉี่...บางทีเขาอาจจะต้องฉี่ราดแล้วล่ะมั้ง
'แกไม่รู้จักพี่ตุลย์เหรอ'
'...'
'ถามจริง!?'
'หึ...ไม่รู้'
ต้องอธิบายเพิม่ อีกหน่อยว่าฉันมีเพือ่ นหลายกลุม่ เพือ่ นเรียน เพือ่ นกินข้าว
เพื่อนเม้าท์มอย และยัยแตงกวาจัดอยู่ในกลุ่มหลัง มันกรี๊ดคนหล่อไปทั่ว
ทั้งโรงเรียนจนฉันตามไม่ทันและคงไม่มีวันรู้จักได้หมด แต่ไม่รู้ท�ำไม...
คนนี้...
ฉันอยากรู้จัก!
'พี่ตุลย์ไง มือกลองวง WTF'
'หา...'
'เออ ชื่อวง WTF'
WHAT THE F*CK เนี่ยนะ!?
'สวัสดีคร้าบ พวกเรา WTF! ผมไวท์ครับ'
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'ตุลย์ครับ!'
'ฟานฟานครับ'
'กรี๊ดดดดดด~~'
แล้วฉันก็ได้รู้ว่าชื่อวงสุดประหลาดที่ว่าน่ะย่อมาจากชื่อของพวกพี่เขา
'White' 'Tul' และ 'FanFan' ไม่ใช่คำ� หยาบอะไรอย่างทีค่ ดิ (แต่กพ็ อเดาได้วา่
จงใจท�ำให้คิด...)
ตอนนีฉ้ นั รูจ้ กั เขาแล้ว รูว้ า่ เขาอยูเ่ กรด 11 (ม.5) ชือ่ จริงและชือ่ เล่นว่าตุลย์
นามสกุลตติยะเตชะ เป็นมือกลองของวง WTF วงดนตรีสดุ เฟีย้ วประจ�ำโรงเรียน
และเป็น 'พีเ่ ดือนสิบ' ของสาวๆ (เพราะชือ่ ตุลย์ = ตุลาคม = เดือนสิบ!) การได้
รูจ้ กั เขาเปลีย่ นโลกของฉันไปเลย ฉันกลายมาเป็นเพือ่ นสนิทตัวติดกับยัยแตงกวา
เฮไหนเฮนัน่ ไปไหนไปกัน หมายถึงไปในทีท่ จี่ ะได้เจอพีต่ ลุ ย์กบั วง WTF ของเขา
น่ะนะ
'พี่ฟานนน'
'งือออ พี่ไวท์~~~'
'ตายชัก พี่ตุลย์เดินมาหาแกอ่ะ!'
ทีท่ ฉี่ นั มักจะเจอเขาตลอดก็คอื ห้องชมรมดนตรี พีๆ่ WTF มักจะขลุกกันอยู่
ที่นั่นหลังเลิกเรียน มันเป็นห้องกระจกใสๆ ที่พวกเราสามารถไปยืนดูเขาซ้อม
และรอเขาออกมาทักทาย ฉันปล่อยให้ยยั แตงกวาลากฉันไป ท�ำเป็นลืมๆ ค�ำสอน
ของหม่าม้าทีบ่ อกว่า 'คบคนพาลพาลพาไปหาผิด คบบัณฑิตบัณฑิตพาไปหาผล
นะคะน้องต้า!' ฉันก็แค่...ขอใช้หัวใจน�ำทางก่อนนะคะ
'ไงตัวเล็ก~'
แต่มันก็คุ้มนะ เพราะพี่ตุลย์จ�ำฉันได้ ท่ามกลางเสียงอี๋ๆ แหยะๆ จาก
กลุ่มสาวๆ ที่กรี๊ดกร๊าดเขามากมาย
'ตัวเล็กอะไรเนี่ย'
'ตัวบวมน่ะสิไม่ว่า!'
'คิกๆๆ'
'ฮ่าๆๆ'
ยัยพวกนี้เรียกตัวเองว่าองครักษ์พิทักษ์พี่เดือนสิบล่ะ มีกันสี่ห้าคน
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และ 'พิทักษ์' ในที่นี้คือถ้ารู้ว่ามีใครมากรี๊ดพี่ตุลย์เพิ่มนอกจากกลุ่มของตัวเอง
ก็จะกีดกันๆๆๆ
แต่ฉนั ไม่สนใจหรอก ตราบใดทีพ่ ตี่ ลุ ย์ยงั ยิม้ ให้ และเรียกฉันด้วยชือ่ ทีเ่ ขา
ไม่เคยใช้เรียกใครคนอืน่
'สโนว์ไวท์ เย็นแล้วยังไม่กลับบ้านอีก!'
ฮือออ นาฬิกาลายตัวการ์ตนู ทีฉ่ นั เองก็ไม่ได้อยากได้ แต่ทำ� ไมไม่รสู้ กึ เสียใจ
ทีซ่ อื้ เลย
'แหวะ สโนว์ไวท์เนี่ยนะ'
'สโนว์แบล็กล่ะสิไม่ว่า!'
'ฮ่าๆๆ ตลกกก'
'สโนว์แบล็ก ฮ่าๆๆ'
'แหม อิจฉาจนเก็บอาการไม่อยู่เลยน้า~'
'อะไรของเธอ!'
'จะอะไรล่ะ ถ้าไม่ใช่ขี้อิจฉา~~'
'แตงกวา...'
ฉันรีบกระตุกมือยัยเพื่อนสายไฝว้เอาไว้ ไม่อยากให้กลายเป็นเรื่อง
ไม่อยากดูเป็นเด็กนิสัยไม่ดีในสายตาเขา
การถูกหม่าม้าจับส่งไปเรียนว่ายน�้ำอาทิตย์ละหลายๆ วันคงท�ำให้ฉัน
ตกอยู่ในสภาพกระด�ำกระด่างอย่างนี้ไปอีกพักใหญ่ แต่บางที...เรื่องแบบนี้
มันอาจจะอยู่ที่...ใจ! ตราบใดที่พี่ตุลย์เชื่อว่าฉันเป็นสโนว์ไวท์...
ฉันก็จะเป็นสโนว์ไวท์
ถ้ามีใครถามตอนนั้น ฉันคงตอบว่ามันเป็นช่วงชีวิตมัธยมที่ฟินมากกก
ฉันยังคงว่ายน�้ำจนตัวด�ำ ผอมลงนิด สูงขึ้นหน่อย แล้วก็มีความสุขกับการ
ไปโรงเรียนเหลือเกิน ฉันเพิ่งรู้จักมันเป็นครั้งแรก ไอ้เจ้าความรู้สึกใจเต้น
เหมือนจะกระเด็นออกมาจากอกเวลาหม่าม้าจอดรถส่งที่หน้าตึกในยามเช้า
แล้วมองไปเจอเขานัง่ กินนมอยูก่ บั กลุม่ เพือ่ นตรงหน้าบันได โรงเรียนกว้างมาก
แต่ความรักก็ลากฉันให้เดินอ้อมตึกทุกตึกเพื่อเดินผ่านหน้าห้องที่เขาเรียนอยู่
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ไปชะเง้อดูเขานัง่ ควงปากกา แอบเสียบหูฟงั ฟังเพลง หรือแม้แต่นงั่ ใช้นวิ้ เคาะโต๊ะ
ตามจังหวะกลอง ฉันชอบการมองไปแล้วเจอเขา แต่คงไม่ใช่ทกุ ครัง้ มัง้ เพราะ
มันดันมีอยู่ครั้งหนึ่งที่จู่ๆ เขากับกลุ่มเพื่อนก็โผล่มาตรงสโมสรริมสระว่ายน�้ำ
ที่มีแซนด์วิชเจ้าอร่อยขาย...ในชั่วโมงที่ห้องฉันก�ำลังเรียนว่ายน�้ำ! ฉันสติแตก
จนเป็นบ้า พยายามจะวิง่ หนีไปหลบทีข่ อบสระอีกฝัง่ แล้วก็...ใช่ไง เท้าฉันเปียก
พืน้ ก็ลน่ื ได้สติอกี ทีฉนั ก็นอนอยูท่ โี่ รงพยาบาลให้หมอเย็บแผลคางแตกเลือดสาด
โชคดีทมี่ นั เหลือไว้แค่แผลเป็นเล็กๆ ไม่งนั้ ฉันคงต้องเจ็บใจตัวเองมากๆ เพราะ
เอาจริงๆ นะ สุดท้ายแล้วก็คงเหมือนอย่างที่ใครเขาบอก...
ว่ามันก็แค่ปั๊ปปี้เลิฟ
รักที่ไม่รู้ประสา...
เหมือนรักของลูกหมาจริงๆ นั่นแหละ
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'จบลงไปแล้วนะครับกับสามเพลงแรก และแน่นอนว่าเพลงต่อไป
ก็ต้องเป็นเพลงที่ห้า'
'สี่!'
ตึ่งโป๊ะ!
บางทีกน็ า่ สงสัยจริงๆ นะว่าพีๆ่ วง WTF ดังเพราะอะไร มุกแป้กๆ แบบนี้
น่ะเหรอ ฮ่าๆๆๆๆ (ช่วยข�ำเป็นก�ำลังใจ)
พีไ่ วท์มอื เบสกับพีต่ ลุ ย์มอื กลองนีข่ เี้ ล่นกันมาก ส่วนพีฟ่ านฟานมือกีตาร์
และนักร้องน�ำคือที่สุดของความเท่ ยัยแตงกวากรี๊ดใส่หูฉันทุกวันว่าเขาเป็น
ลูกครึ่งไต้หวัน ความสูงส่งของใบหน้าก็ประมาณความสูงของตึกใบหยกกับ
ตึกไทเป 101 รวมกัน โอ้โห! เวลารอยยิ้มบางๆ ผุดขึ้นมาบนใบหน้าหล่อคม
ทุกคนนีก่ รีด๊ กันเหมือนจะตาย ดีนะทีเ่ ขาไม่ยมิ้ บ่อย ไม่งนั้ ต้องเกิดหายนะแน่ๆ
ส่วนฉันน่าจะรอดนะ เพราะฉันมีสายตาไว้มองแต่พี่ตุลย์ไง
(พวกคลั่งรัก! ยัยแตงกวาบอก)
'แต่เพลงนี้มีความพิเศษอยู่ท่ี...คนร้องครับ!! วู้ๆๆ'
ตลกจังเลย หัวใจฉันเต้นรัวสุดๆ เมื่อได้ยินพี่ไวท์พูดแล้วยักคิ้วหลิ่วตา
ไปทางใครอีกคนแบบนั้น
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'ไม่ค่อยได้ร้องเพลงเท่าไหร่ อาจจะแปลกๆ หน่อย'
ใครอีกคนที่ว่ายื่นหน้าจากหลังกลองมาพูดใส่ไมค์ด้วยสีหน้าเหมือน
ออกจะข�ำๆ ตัวเอง
'เหยยย พี่ตุลย์จะร้องเพลงเหรอแก'
ยัยแตงกวาถามในสิ่งที่ฉันและแฟนคลับทุกคนของเขาก�ำลังคิด
'กรี๊ดดด พี่เดือนสิบของหนู'
'พี่ตุลย์ร้องเพลง! จับหน่อยจะล้ม'
'เพลงนี้มีชื่อว่า...'
'...'
'...'
'Snow White'
'อ๊ากกก ตาต้าาา!!!'
ยัยแตงกวาฟาดแขนฉันอย่างบ้าคลั่ง
'พี่เค้าหมายถึงแกแน่เลย!!!'
ฉันไม่ได้หืออือตอบใดๆ เพราะเหมือนอวัยวะต่างๆ ในร่างกายหยุด
การท�ำงานไปแล้ว ขนาดโดนยัยแตงกวาฟาดจนแขนแทบหลุดยังไม่รู้สึกเจ็บ
เลยเนี่ย
พี่ตุลย์มือกลอง...คนที่ปกติฉันต้องก้มๆ เงยๆ ส่องเขาผ่านกลองชุด
และรอฟังเสียงเขาในท่อนคอรัส วันนีฉ้ นั รูส้ กึ เหมือนเห็นเขาชัดมาก...อย่างกับ
ชุดกลองถูกเลื่อนขึ้นมาอยู่ข้างหน้า พร้อมกับเสียงเอ็กโค่ที่ดังก้องไปมา
เพลงนี้มีชื่อว่า Snow White...
'สโนว์ไวท์ เย็นแล้วยังไม่กลับบ้านอีก!'
'สโนว์ไวท์ เอาใบสะสมแต้มไปแลกนมฟรียัง'
สโนว์ไวท์! สโนว์ไวท์! สโนว์ไวท์!
ฉันท�ำตัวไม่ถูกแล้ววว
'ต้นฉบับของ Maximilian Hecker จะเป็นเพลงช้าๆ แต่อันนี้จะเป็น
เวอร์ชั่นมิกซ์ใหม่ให้มีจังหวะขึ้น...'
เขากระแอมกระไอ ในขณะทีเ่ สียงกีตาร์ของพีฟ่ านฟานกับเสียงเบสของ
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พี่ไวท์เริ่มต้นขึ้น
'ฟังกันเลยนะครับ ^^'
'ตาต้าาา พี่เค้ามองมาทางแก!!!'
แงงงงง แตงกวาอย่าชงงง ฉันไม่เหลือความกล้าจะมองไปบนเวทีแล้ว
แค่นกี้ ร็ สู้ กึ เหมือนเขาก�ำลังเอาไม้กลองฟาดรัวๆๆ ลงมาในใจฉัน ต้องยืนท่าไหน
ขาถึงจะไม่สั่นเนี่ย
'ยัยนั่นยังไม่เลิกคิดว่าตัวเองเป็นสโนว์ไวท์อีกเหรอ'
ได้ยินยัยพวกองครักษ์พิทักษ์พี่เดือนสิบค่อนแคะอยู่ไม่ห่าง
'สโนว์ไวท์บ้านใครด�ำปี๋ หิมะขี้เหร่ แหวะๆๆ'
'เป็นได้แค่แม่มดขี้อิจฉาก็เงียบไปน้า~ ^^'
'เอ๊ะ อย่ามาปากดี!'
'แหม แล้วใครจะปากไม่ดีตลอดเวลาเหมือนพวกเธอยะ!'
ยัยแตงกวาใกล้จะหันไปตะกุยหน้ายัยพวกนั้นเต็มแก่ แต่ฉันไม่อยู่ใน
อารมณ์ที่จะหันไปห้ามเลย สองตาฉันเห็นแต่เขา ในหูฉันได้ยินแต่เสียงเขา
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'You dreamed I was your lover
(เธอฝันว่าฉันเป็นคนรักของเธอ)
And I lied in your arms
(และฉันนอนอยู่ในอ้อมแขนเธอ)'
ผะ...แผ่นดินไหวแต่ฉันไม่ไหววว
'You dreamed of all our children
(เธอฝันถึงลูกๆ ของเรา)
Playing in the sun
(วิ่งเล่นกันกลางแสงแดด)
I hope that you're alright
(ฉันหวังว่าเธอจะโอเคนะ)'
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เง้อออ
ไม่ค่ะ...ไม่โอเค!!
'I hope, I hope that you're alright
(ฉันหวัง...ฉันหวังว่าเธอจะโอเค)
Sleep, my Snow White
(หลับต่อเถอะ สโนว์ไวท์)'
หืม...?
'Sleep, my Snow White
(หลับต่อเถอะ สโนว์ไวท์)'
'เอ่อ แก...'
ฉันจ�ำอะไรเกีย่ วกับวินาทีนนั้ ไม่คอ่ ยได้ คือมันชาๆ แล้วก็เบลอๆ แต่ทยี่ งั
แจ่มชัดอยูใ่ นความทรงจ�ำก็คอื หน้ายัยแตงกวาเหวอมาก
'พรูดดด'
'ว้าย ตายแล้ววว'
ใครสักคนในแก๊งองครักษ์พทิ กั ษ์พเี่ ดือนสิบพ่นโค้กทีก่ ำ� ลังดูดอยูใ่ นปาก
กระจายเป็นฝอย ก่อให้เกิดเสียงกรี๊ดกร๊าดแตกตื่นจนกลายเป็นจุดสนใจ
'แก~~ โทษที~~ ฉันข�ำจนกลัน้ ไม่อยู่ พีต่ ลุ ย์ไล่ยยั สโนว์แบล็กกลับไปนอน!!'
'อะไรเอ่ย ฝันกลางวัน'
'โอ๊ย สงสาร เป็นได้แค่ยัยขี้เพ้อ ฮ่าๆๆๆๆ'
'พีคสุดในรอบปีค่ะ!'
'ฮ่าๆๆๆๆๆๆๆๆๆ'
'Sleep, my Snow White
(หลับต่อเถอะ สโนว์ไวท์)
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Sleep, my Snow White
(หลับต่อเถอะ สโนว์ไวท์)'
ในนิทาน เจ้าชายอาจลงจากหลังม้ามาพร้อมกับ True Love's Kiss
แต่ในชีวิตจริง ฉันกลายเป็นสโนว์ไวท์ที่หลับแล้วฝันร้ายไม่ยอมตื่น
เพราะความทรงจ�ำของรักแรกมันโหดร้าย เขาคงไม่ใช่เจ้าชาย แต่เป็น
แม่มดจ�ำแลงกายมาพร้อมแอปเปิ้ลอาบยาพิษมากกว่าล่ะมั้ง
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(ติดตามอ่านต่1
อได้ในฉบับเต็ม)

Star Blossom
— Doyoung & Sejong

ครืด~ ครืด~
'Incoming call : P'Whanwheaw'
[น้องสตาร์ พี่หวานแหววเอง]
เสียงทักทายดังผ่านปลายสายมาในยามเช้า ฉันทีน่ อนขีเ้ กียจอยูบ่ นเตียง
ใช้มอื ลอกแผ่นมาสก์กลิน่ กุหลาบออกจากหน้าพลางกรอกเสียงตอบรับ
"ค่าพี่หวานแหวว"
[พี่เห็นแฟชั่นกับบทสัมภาษณ์หนูแล้ว น่ารักเชียว แต่อะไรคือยุคมืด
ยุคเรอเนสซองส์จ๊ะ ศัพท์ยากเว่อร์!]
"แหะ พอดีอารมณ์มันพาไปน่ะค่ะ"
อารมณ์อะไรก็ไม่รู้ แต่ไม่ดีเลย คิดถึงเรื่องนี้ขึ้นมาทีไรฉันเศร้าทุกที
ไอ้ทบี่ อกว่าเป็นวิธที ไี่ ม่แนะน�ำเพราะมันเจ็บปวดนีฉ่ นั ไม่ได้ลอ้ เล่นนะ ถ้าอยาก
ผอมสวยไปควบคุมอาหารกับออกก�ำลังกายแทนเถอะ ชีวิตนี้ฉันไม่ขออกหัก
อีกแล้ว
[คืองี้ พีจ่ ะโทรมาถามว่าช่วงเดือนหน้าหนูวา่ งมัย้ พอดีโปรดิวเซอร์ทพี่ รี่ จู้ กั
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