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"เพื่อนกันนี่จ�ำเป็นต้อง คิ ด ม า ก ด้วยเหรอวะ"
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EP.1
เชอรี่...
ออกใหม่หรือเปล่านะ
เมือ่ ค�ำถามดังขึน้ ในใจ ปลายนิว้ เรียวยาวจึงลังเลเล็กน้อยขณะเอือ้ มหยิบ
แท่งเทสเตอร์ลปิ มันสีขาวปลอดมีตวั อักษรสีนำ�้ เงินเข้มระบุยหี่ อ้ 'WILD NIGHT'
และชื่อกลิ่นไว้ตามแนวยาวแบบเรียบๆ อย่างเป็นเอกลักษณ์ของยี่ห้อนี้จาก
หน้าเชลฟ์สินค้าขึ้นมาดูใกล้ๆ อย่างพิจารณา
จะว่าไป ต่อให้ไม่มีป้ายอวดสรรพคุณพร้อมรูปนักแสดงชื่อดังจาก
ต่างประเทศประดับอยูต่ รงข้างเชลฟ์ เขาก็พอจะตงิดใจอยูบ่ า้ งว่าลิปมันแท่งนี้
ไม่คนุ้ ตาเอาเสียเลย ทัง้ ทีไ่ วลด์ไนต์เป็นหนึง่ ในยีห่ อ้ โปรดมาตัง้ แต่อชิระยังเรียน
มัธยมต้น จนตอนนี้ที่เขาอยู่ปีสองและเริ่มมีก�ำลังซื้อมากกว่าเดิม ผลิตภัณฑ์
จากแบรนด์นี้จึงงอกเต็มห้องไปหมด
เด็กหนุ่มพลิกแท่งลิปมันในมือไปมา ตั้งใจจะดึงปลอกออกเพื่อดมกลิ่น
ก่อนเป็นอย่างแรก พลันพนักงานสาวร่างเล็กในชุดเครื่องแบบของแบรนด์ก็
กล่าวขึน้ ใกล้ๆ ด้วยท่าทางสุภาพ "ลิปมันรุน่ นีอ้ อกใหม่ลา่ สุดเลยนะคะ ของเพิง่
มาถึงร้านเมื่อเช้านี้เองค่ะ"
อชิระเหลือบตามองอีกฝ่ายเล็กน้อยพลางครางอืมในล�ำคอรับค�ำ รู้สึก
แก้มร้อนขึ้นมานิดๆ เมื่อพบว่าพนักงานสาวคนที่เดินเข้ามาแนะน�ำนั้นไม่ใช่
คนเดิมกับที่เขาพบบ่อยๆ ตอนมาซื้อของจนเริ่มคุ้นเคยกัน
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อุตส่าห์มาเวลาเดิมแท้ๆ...
"รุ่นนี้มีกลิ่นเดียวเหรอครับ"
"ใช่ค่ะ รุ่นนี้เป็นรุ่นลิมิเต็ดอีดิชั่น ผลิตแค่วินเทอร์เชอรี่กลิ่นเดียว ผสม
มอยส์เจอร์ไรเซอร์ท�ำให้ริมฝีปากนุ่ม ไม่แห้งแตก ตัวลิปไม่เหนียวเหนอะ มี
สารกันแดด และที่ส�ำคัญไม่มีสี คุณผู้ชายสามารถใช้ได้ค่ะ" เธอเสริมด้วย
โทนเสียงสดใส ตอนนั้น...มีลมเย็นพัดเข้ามาวูบหนึ่งจากนอกร้านท�ำให้อชิระ
เผลอมองออกไปตามสัญชาตญาณ
ประเทศไทยมีแค่ฤดูรอ้ น ร้อนมาก และร้อนน้อย แต่กลางเดือนธันวาคม
แบบนี้ แม้อากาศในกรุงเทพฯ จะไม่ได้หนาวเย็นเมื่อเทียบกับภาคอื่นๆ ของ
ประเทศ แต่มนั ก็แห้งและเย็นกว่าปกติ ท�ำให้คนผิวแห้งง่ายแบบเขาเดือดร้อน
ไม่นอ้ ย ดังนัน้ ไม่ใช่แค่ผวิ หน้าหรือผิวตัวเท่านัน้ ริมฝีปากเขาก็ตอ้ งการการบ�ำรุง
เช่นกัน
เด็กหนุม่ ในเสือ้ ยืดสีขาวพอดีตวั สกรีนตัวอักษรเป็นชือ่ คณะตรงกลางอก
จัดการเปิดปลอกลิปมันออก และยกขึน้ จ่อใต้จมูกเพือ่ ดมกลิน่ เพียงชัว่ ลมหายใจ
เดียว มุมปากก็ยกขึ้นน้อยๆ ด้วยรอยยิ้มพึงใจ
กลิ่นเชอรี่จริงๆ ด้วย...
"ราคาเท่าไหร่ครับ"
"แท่งละหนึง่ ร้อยยีส่ บิ เก้าบาทค่ะ" พนักงานสาวรีบบอก อชิระจึงวางแท่ง
เทสเตอร์ลงกับเชลฟ์ ก่อนหยิบลิปตัวจริงขึน้ มาพร้อมกระเป๋าเงิน หากยังไม่ทนั
ได้หยิบธนบัตรออกมาส่งให้ เสียงใสๆ ก็เสนอต่อทันควัน "ตอนนี้ไวลด์ไนต์จัด
โปรโมชัน่ ใหม่ คุณผูช้ ายรับลิปมันสองแท่ง ทางเราจะมีแฮนด์ครีมกลิน่ เดียวกัน
แถมให้ด้วยค่ะ สนใจรับเป็นโปรโมชั่นไหมคะ"
"อ้อ..." เขาใช้เวลาคิดเพียงชั่วอึดใจกับกลิ่นหอมเย็นๆ อมหวานของ
เชอรี่ที่ติดจมูกมาจนถึงนาทีนี้ก่อนหยิบลิปมันอีกแท่งส่งให้พนักงานทันที เธอ
จึงรับมันไปด้วยรอยยิ้มและบอกให้เขารอสักครู่
นิสัยติดกลิ่นหอมหวานๆ แบบนี้มันเริ่มต้นขึ้นตั้งแต่เมื่อไหร่อชิระก็จ�ำ
ไม่ได้ รู้เพียงว่าตั้งแต่ยังเด็ก เกือบทุกสิ่งที่ดึงดูดความสนใจของเขาไปได้มักมี
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กลิน่ หอมของดอกไม้และขนมหวาน พอโตขึน้ มาอีกนิด เริม่ รูจ้ กั อโรม่า เด็กหนุม่
ก็ถึงกับอดใจไม่ไหว ต้องซื้อมันมาเก็บไว้ที่ห้องและสรรหากลิ่นหอมใหม่ๆ
มาเติมความสดชื่นให้ตัวเองอยู่เสมอ
'ชินเหมือนเด็กผู้หญิง'
เป็นประโยคทีเ่ ขามักได้ยนิ จากญาติๆ และคนรอบข้างอยูบ่ อ่ ยครัง้ ตัง้ แต่
จ�ำความได้ มีหลายคนพยายามบอกว่าผู้ชายไม่ติดกลิ่นหอมแบบนี้กัน และ
เรือ่ งยิง่ ส่อไปทางนัน้ มากขึน้ เมือ่ อชิระไม่ชอบเล่นฟุตบอลกับเพือ่ นผูช้ ายทัว่ ไป
ไม่ชอบอะไรก็ตามที่ท�ำให้มีเหงื่อโซมกาย เลยท�ำให้คนอื่นยิ่งคิดไปเองว่าเขา
อาจจะมีรสนิยมชื่นชอบไม้ป่าเดียวกัน
ซึง่ นัน่ มันไร้สาระสิน้ ดี ไม่วา่ ใครจะพูดยังไง แบบไหน อชิระก็ยงั มัน่ ใจว่า
ตัวเองเป็นเด็กผู้ชายทั่วไปที่ยังชอบมองผู้หญิงและอยากมีแฟนสวยๆ อยู่ดี
วันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่ไม่มีเรียน เขาจึงออกมาช็อปปิ้งตามล�ำพังประสา
คนโสดและไม่ต้องการความเห็นจากคนอื่นให้วุ่นวายในวันพักผ่อนแบบนี้
เด็กหนุ่มตัวสูงโปร่งเดินทอดน่องลงบันไดสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินอย่างไม่รีบร้อน
เพลงป็อปร็อกของวงโปรดดังจากหูฟงั แบบอินเอียร์ทใี่ ช้ทำ� ให้ไม่มเี สียงรอบข้าง
เล็ดลอดเข้ามารบกวน
แต่เขาก็พอจะคาดเดาสายตาและท่าทางตื่นเต้นของกลุ่มเด็กสาว
วัยมัธยมปลายที่เพิ่งเดินสวนกันได้
อชิระเลือกเบนสายตาไปทางอื่นเพื่อไม่ให้เป็นการสานไมตรีโดยไม่รู้ตัว
พอดีกบั ทีโ่ ทรศัพท์สนั่ เป็นจังหวะสัน้ ๆ สองสามหนท�ำให้เขาเผลอขมวดคิว้ น้อยๆ
ด้วยความสงสัยจึงล้วงมือเข้าไปในกระเป๋ากางเกงยีนเพื่อหยิบออกมาดู
เพียงแค่เห็นชื่อคนส่งก็แทบจะคาดเดาข้อความได้...
'มึงไปไหนวะ ไม่อยู่ห้องเหรอ'
เขาเผลอชักสีหน้าร�ำคาญเมื่อนึกถึงเจ้าของข้อความที่ถือวิสาสะ อ้าง
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ค�ำว่าเพื่อนกันเพื่อเอากุญแจห้องเขาไปปั๊มและเดินเข้าออกเหมือนเป็นห้อง
ของตัวเองมาตั้งแต่อชิระย้ายเข้ามาอยู่ที่หอนี้เมื่อปีก่อน...ไอ้เด็กประมงที่วันๆ
เอาแต่เลี้ยงปลาไม่สนใจโลกภายนอกนั่น บ้านก็รวยแสนรวย แต่สบโอกาส
เมื่อไหร่มันก็มักจะมาอาศัยบะหมี่กึ่งส�ำเร็จรูปที่ห้องเขาตอนดึกๆ บ้างก็มา
อาบน�้ำ เปลี่ยนเสื้อผ้า นอนดูทีวี หนักเข้าก็เอาข้าวของส่วนตัวมาซุกรวมๆ กัน
ไว้กบั ของเขาในห้องน�ำ้ ทูซ่ โี้ มเมเอาว่ายังไงก็ตอ้ งแวะมาทีน่ อี่ ยูแ่ ล้วจะขนท�ำไม
บ่อยๆ หรือน่าร�ำคาญกว่านั้นหน่อยก็ตรงที่ชอบมานอนร้องไห้ขอความเห็นใจ
เหมือนลูกหมาถูกทิ้งตอนอกหัก
พฤติกรรมหลายๆ อย่างของ 'ปัณณวิชญ์' น่าร�ำคาญและเยอะ เขารู้ แต่
บางครั้งการได้เข้ามาในห้องแล้วเห็นไอ้เด็กประมงมันนั่งตัวกลมอ่านหนังสือ
เกีย่ วกับสาขาทีเ่ รียนอยู่ตรงโต๊ะญีป่ ่นุ กลางห้องก็ดนั กลายเป็นภาพคุน้ ตาและ
ชวนให้ไม่เหงาจนเกินไปดีเหมือนกัน
แต่คงดีกว่านีอ้ กี มากถ้าปัณณวิชญ์จะเลิกอ�ำใครต่อใครว่าจริงๆ แล้วเขา
ไม่ได้โสด แต่เป็นแฟนลับๆ ของมัน...
จะว่าสบายใจก็สบายใจดีที่ไม่มีใครเข้ามากวนใจ แต่ไอ้ค�ำพูดที่มัก
ต่อท้ายว่า 'เฮ้ย เพื่อนกัน มึงอย่าคิดมาก' ก็ชวนให้นึกขอบคุณไม่ลงจริงๆ
'ก�ำลังกลับ มึงมีอะไร'
เขาพิมพ์ถามกลับไปสั้นๆ ด้วยรู้ดีว่าปลายทางคงหนีไม่พ้นหาเรื่องเข้า
มาส�ำรวจของกินในห้องเขาอีกอย่างแน่นอน ปัณณวิชญ์อา่ นข้อความและตอบ
กลับมาอย่างรวดเร็วราวกับว่าก�ำลังรออยู่
'กูหิว อยากกินบะหมี่ฟุคุโอกะ'
อชิระย่นคิ้วทันควัน นี่มันเห็นห้องเขาเป็นตู้เย็น ซูเปอร์มาร์เก็ต หรือ
ร้านอาหารตามสั่งกันแน่วะ...
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'ฟุคุโอกะบ้านมึงสิ'
'ไม่ใช่บา้ นกู แต่บา้ นมึงหรือเปล่าไม่แน่ใจ เพราะรสชาติเหมือนต้นต�ำรับ
และอร่อยมาก'
เขาเผลอยกยิ้มมุมปาก ส่งเสียงหึใส่ข้อความนั้นก่อนยื่นโทรศัพท์ที่เก็บ
บัตรรถไฟฟ้ารายเดือนเอาไว้ด้านในเคสเพื่อป้องกันตัวเองลืมหยิบใส่กระเป๋า
ออกมาแตะกับเครื่องอ่านบัตร พอดีกับที่โทรศัพท์สั่นเป็นจังหวะสั้นๆ อีกครั้ง
อชิระจึงดึงเครือ่ งกลับมาอ่านขณะก้าวเท้ายาวๆ ผ่านประตูเข้าไปด้านในสถานี
'มาเร็วๆ นะ กูร้อน'
อชิระพ่นลมหายใจแรงๆ ใส่เครื่องมือสื่อสารอย่างนึกร�ำคาญ รู้อยู่ว่า
ปัณณวิชญ์คงไม่มีโอกาสได้เห็น แต่เขาก็แน่ใจว่าปฏิกิริยาแบบนี้คงไม่เหนือ
จากความคาดหมายของอีกฝ่ายนัก
แต่ไหนแต่ไรมาปัณณวิชญ์มักมีวิธีเรียกร้องความสนใจแบบแปลกๆ
จากเขาอยูเ่ สมอ อย่างบะหมีฟ่ คุ โุ อกะอะไรนีก่ เ็ ช่นกัน...เมือ่ วันก่อนเขาทดลอง
ท�ำราเม็งซุปกระดูกหมูตามสูตรจากในอินเตอร์เน็ตดู ไอ้เด็กประมงเหยื่อ
ลองยานัน่ ก็โมเมเอาเองว่านีค่ อื บะหมีจ่ ากฟุคโุ อกะ ซึง่ ความจริงจะมีหรือเปล่า
อชิระเองก็ไม่แน่ใจเหมือนกัน
ชายหนุม่ รูปร่างสูงโปร่งถอนใจแล้วเก็บโทรศัพท์ลงกระเป๋ากางเกงทันที
อย่างหมดใจจะอ่านข้อความอื่นๆ ต่อ แม้ว่ามันจะสั่นเตือนอยู่อย่างนั้นอีก
หลายครั้งติดต่อกันก็ตาม
กี่ปีแล้วนะที่เขารู้จักเด็กประมงคนนั้น...สอง? หรือว่าสาม? อา...มัน
สักพักหนึ่งแล้วเหมือนกัน อาจจะไม่นานมากนัก หากส�ำหรับความรู้สึกของ
เจ้าของห้องทีอ่ ตุ ส่าห์เช่าหอขนาดกลางส�ำหรับนอนคนเดียวและมีพนื้ ทีส่ ำ� หรับ
หย่อนใจอีกนิดหน่อยตรงระเบียง แต่กลับต้องยอมแบ่งพื้นที่ให้คนหน้าทน
เข้ามารุกล�้ำพื้นที่ส่วนตัว ยึดมุมหนึ่งของห้องเอาไว้ราวกับเป็นห้องตัวเองนั้น
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แค่สองสามปีก็ยาวนานเหมือนรู้จักกันมาทั้งชีวิต
พื้นฐานนิสัยส่วนตัวของปัณณวิชญ์ไม่ใช่คนชอบเล่าเรื่องส่วนตัวให้คน
ไม่สนิทฟัง แต่เพราะกลับมาทีไรก็เจอมันอยูท่ หี่ อ้ งตลอด อินเลิฟก็ขลุกอยูท่ หี่ อ้ ง
เขาสลับกับห้องแฟน อกหักก็ขลุกอยู่ที่ห้องเขา ท�ำให้อชิระจ�ำเป็นต้องรับรู้
เรื่องราวทุกอย่างของอีกฝ่ายไปอย่างไม่มีทางเลือก
และการรั บ รู ้ เ รื่ อ งราวอย่ า งจ� ำ ยอมนั้ น ก็ ท� ำ ให้ เ ขาเริ่ ม เรี ย นรู ้ ตั ว ตน
ของปัณณวิชญ์ไปทีละน้อย...พบว่าถ้าตัดนิสัยเอาแต่ใจจนน่าร�ำคาญออกไป
มันก็เข้ากันกับเขาได้ดีทีเดียว
อชิระชอบท�ำอาหารมาตั้งแต่เด็กๆ เขาเรียนเอกคหกรรม ในขณะที่
อีกฝ่ายชอบกินเกือบตลอดเวลา แต่คณะทีม่ นั เรียนต้องออกภาคสนามและใช้
แรงเยอะ ท�ำให้ไม่มไี ขมันส่วนเกินรกตาเลยแม้แต่นอ้ ยจึงโดนเขาบังคับให้เป็น
หนูทดลองอยู่เสมอๆ
แต่ปัณณ์มันก็ไม่ยักจะบ่นอะไร...
เขาว่าโลกใบนีม้ คี นเป็นล้านๆ คน ต่างชาติตา่ งภาษากัน แต่เรากลับเจอ
'เพื่อน' ที่เข้ากันได้ดีจนเหมือนจิ๊กซอว์ที่ต่อจนลงล็อกขนาดนี้ จะเรียกว่า
เรื่องบังเอิญโลกกลม หรือว่าพรหมลิขิตถึงจะเหมาะสมกันมากกว่านะ
"มึงมานั่งท�ำอะไรตรงนี้"
อชิระถามเสียงห้วนสั้นทันทีที่เดินขึ้นบันไดมาถึงชั้นสามและพบว่า
ตรงหน้าห้องพักของตัวเอง...มีผู้ชายหน้าตาคมเข้ม ผิวคล�้ำแดดตัวสูงใหญ่นั่ง
จุมปุ๊กกอดเข่าเหมือนเด็กมีปัญหาอยู่เพียงล�ำพัง ทั้งที่ตรงทางเดินก็ไม่ได้เปิด
พัดลมระบายอากาศเอาไว้ จนท�ำให้บริเวณนั้นมันค่อนไปทางร้อนอบอ้าว
มากกว่าจะน่านั่งแบบที่ปัณณวิชญ์ก�ำลังท�ำอยู่
กุญแจห้องก็ปั๊มไปแล้ว ยังจะมานั่งท�ำอะไรอยู่ตรงนี้
"มึงงงงง"
อย่าบอกนะว่า...
"กูอกหัก"

Page_������ 1.indd 11

4/17/2560 BE 13:43

12 คิดมาก

นั่นไง...ซื้อหวยท�ำไมไม่ถูกแบบนี้นะ
"คราวนี้อะไรอีกวะ" อชิระชักสีหน้าร�ำคาญใส่อย่างไม่คิดปกปิดพลาง
ใช้เท้าข้างหนึ่งเขี่ยขาเพื่อนแรงๆ ให้เจ้าตัวถอยออกจากระยะเปิดประตู ก่อน
หยิบกุญแจออกมาไขประตูห้อง ระหว่างนั้นปัณณวิชญ์ก็ยันตัวลุกขึ้นยืนเต็ม
ความสูงด้วยท่าทางอ่อนเปลี้ยที่ยากจะบอกว่าเพื่อนหมดแรงจริงๆ หรือแค่
แสร้งท�ำกันแน่
เขาปรายตามองอีกฝ่ายอย่างนึกระอา...เมื่อสองสัปดาห์ก่อนเพิ่งระริก
ระรี้เอารูปแฟนสาวคนใหม่ล่าสุดมาอวดว่าเป็นเด็กมัธยมปลาย จนเขายัง
สวดส่งให้อีกฝ่ายโดนจับข้อหาพรากผูเ้ ยาว์ไปเสียหน น่าจะได้บทเรียนอยูบ่ า้ ง
ตอนนั้นปัณณวิชญ์ยังหัวเราะอิ๊อ๊ะแล้วพร�่ำเพ้อให้ฟังว่าไปจีบกันยังไงบ้าง
แล้ววันนี้อะไร เลิกกันแล้ว!?
"เขาคงมีแฟนใหม่มั้ง"
อชิระขมวดคิ้วทันที "ท�ำไมต้องมั้ง"
เขาทิ้งค�ำถามไว้ห้วนๆ เพียงเท่านั้น ก่อนเดินเข้าไปภายในห้องโดย
ไม่ลืมถอดและเขี่ยรองเท้าส่งๆ ทิ้งไปตรงมุมหนึ่งอย่างไม่สนใจ หากวินาทีถัด
มาหางตาก็ทนั เห็นไวๆ ว่าปัณณวิชญ์กม้ ลงเก็บรองเท้าวางเข้าคูใ่ ห้เป็นระเบียบ
และรีบสืบเท้าเดินตามเข้ามาภายในอย่างรวดเร็ว
"เขาไม่ยอมบอกกูอ่ะ"
"แล้วอยู่ๆ ก็ขอเลิกแบบไม่มีเหตุผลเนี่ยนะ" อชิระถามกลับอย่างงุนงง...
โอเค ถึงปัณณวิชญ์จะรูปร่างสูงใหญ่เหมือนหมียักษ์ มีผิวคล�้ำแดดจนเป็น
สีน�้ำผึ้ง แต่เครื่องหน้าที่ลงตัวอย่างเหมาะเจาะกันก็ท�ำให้มันค่อนไปทางดูดี
มากกว่าจะขี้ริ้วขี้เหร่ แถมนิสัยก็ไม่ได้แย่อะไร เขาก็ไม่เข้าใจนักว่าท�ำไมเพื่อน
ถึงได้โดนสาวทิ้งบ่อยนัก
ถึงเจ้าหมียกั ษ์นจี่ ะไม่ได้ดฟู มู ฟายอะไร แต่โดนบอกเลิกแบบไม่มเี หตุผล
อย่างนีก้ ไ็ ม่ใช่เรือ่ งทีเ่ ขาจะท�ำความเข้าใจได้งา่ ยๆ เช่นกัน ทว่าส�ำหรับปัณณวิชญ์
ดูเหมือนเจ้าตัวจะไม่คิดแบบเดียวกันกับเขา
"เลิกกันนีต่ อ้ งหาเหตุผลมาอธิบายด้วยเหรอวะ" หมียกั ษ์ถามกลับ เขาถึง
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กับร้องเอ๊ะหันหน้ากลับไปขมวดคิ้วใส่ ทันเห็นปัณณวิชญ์หัวเราะแห้งๆ แล้ว
คว้าเอาตุ๊กตารูปแฮมสเตอร์สีเทาตุ่นๆ ตัวโตของเขามากอดเอาไว้พลางนั่งลง
ตรงมุมหนึ่งของโต๊ะญี่ปุ่นกลางห้อง
"แล้วตอนมึงคบเขา มึงมีเหตุผลไหม"
"ก็...เขาน่ารักดี กูเลยอยากลองคบด้วย"
อชิระนึกร�ำคาญขึน้ มาตงิดๆ เขาปรายตามองเพือ่ นอีกหนก่อนตัดสินใจ
เลิกถามหาเหตุผลแบบที่คนปกติควรจะมี บางทีเขาคงลืมไปว่าหมีจากคณะ
ประมงคือคนทีอ่ ยูเ่ หนือความธรรมดาของทุกสิง่ มันก้าวข้ามสูค่ วาม 'ประหลาด'
มีตรรกะเพีย้ นๆ เป็นของส่วนตัวในแบบทีค่ งไม่มใี ครเหมือนและไม่มใี ครอยาก
เหมือนแน่นอน
เขาส่ายหน้าไปมาช้าๆ ก่อนล้วงหยิบถุงกระดาษบรรจุลปิ มันสองแท่งกับ
แฮนด์ครีมกลิน่ วินเทอร์เชอรีท่ เี่ พิง่ ซือ้ ขึน้ มาแกะสก็อตเทปออก และเปิดประเดิม
ผลิตภัณฑ์ในคอลเล็กชัน่ ใหม่ของไวลด์ไนต์ดว้ ยการแกะลิปมันออกมาทาตาม
เรียวปากนิ่มบาง
กลิน่ หอมหวานอมเปรีย้ วนิดๆ เย็นหน่อยๆ ของเชอรีก่ รุน่ ขึน้ จากริมฝีปาก
จนจรดจมูก มันให้ความรู้สึกดีลึกๆ อย่างบอกไม่ถูกจนเขาเผลอยกยิ้มบางๆ
ขึน้ มาอย่างพึงใจ ทว่าในวินาทีถดั มา ดวงตาคูเ่ ล็กหยีตามวิสยั คนมีเชือ้ สายจีน
ก็ต้องเบิกกว้างเมื่อเพื่อนขยับตัววูบเข้ามาหา
หมียกั ษ์จรดจมูกเข้ามาจนเกือบติดริมฝีปากเขา สูดฟุดฟิดไปมาสองสาม
ทีจนรู้สึกได้ถึงลมหายใจอุ่นๆ ที่อีกฝ่ายปล่อยออกมาจนชิดผิวเนื้อ
อชิระเกร็งร่างด้วยความตกใจจนหมีประมงเป็นฝ่ายถอยตัวออกไปก่อน
ทันทีที่ตั้งสติได้ เขาก็รีบโวยวายใส่ทันที
"มึงท�ำเชี่ยอะไร!"
"เชอรี่เหรอ" นอกจากจะไม่ยอมตอบค�ำถามแล้ว หมียังเป็นฝ่ายถามขึ้น
แทน เพื่อนหลุบตามองลิปมันในมือเขาหนหนึ่งก่อนตวัดดวงตาคมหวานกลับ
ขึน้ มาสบกันอีกครัง้ จนอชิระเป็นฝ่ายรูส้ กึ ปัน่ ป่วนแบบแปลกๆ ในท้องอย่างหา
ค�ำอธิบายไม่ได้...
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"มึงเป็นหมาหรือไง จมูกดีขนาดนี้"
"หอมว่ะ มึงทาอีกสิ หอมดี กูชอบ"
เดี๋ยวนะ... "ลิปกู ปากกู! ถ้ามึงชอบก็เอานี่ไป กูซื้อมาสองแท่ง!"
เขากระแทกลิปมันในมือลงกับโต๊ะตรงหน้าอีกฝ่าย ปัณณวิชญ์หลุบตา
ลงมองแล้วรับไปเปิดฝาดมดูบา้ ง หากความพอใจทีอ่ ชิระหวังจะได้เห็นกลับไม่
ปรากฏบนใบหน้าอีกฝ่าย ซ�้ำร้ายหมีประมงยังขมวดคิ้วให้แทนเสียอีก
"มึงมีอะไรอีก" เขาถามอย่างหวาดระแวง
"มันไม่เหมือนกัน"
"จะไม่เหมือนกันได้ไง เมื่อกี้กูเพิ่งใช้แท่งนี้ทา"
"ไม่รู้ ไหนมาดมอีกที"
"ไอ้!!" ยังไม่ทันได้ด่าให้สมใจอยาก ปัณณวิชญ์ก็ฉกวูบเข้ามาประชิด
จมูกฟุดฟิดอยู่ตรงริมฝีปากเขาอีกครั้ง ก่อนถอยออกไปดมลิปมันในมือตัวเอง
ด้วยสีหน้างุนงง
"มันไม่เหมือนกันจริงๆ นะเว้ย"
"ยังไง!"
"ปากมึงหอมกว่า"
พอได้ยินแบบนั้น เขาก็ถึงกับอ้าปากค้าง หมดปัญญาจะสรรหาค�ำ
มาด่าอีกต่อไป รู้อยู่หรอกว่าเพื่อนออกจะเพี้ยนๆ ไปสักนิด เรียกได้ว่าคุยกับ
ฝูงปลาในบ่อได้รู้เรื่องมากกว่าคุยกับคน แต่นี่มันเป็นบ้าไปตั้งแต่เมื่อไหร่วะ!
ในชั่วเสี้ยววินาทีที่เขาก�ำลังสรรหาค�ำปลอบขวัญให้ตัวเองหลังได้ยิน
ประโยคที่เหมือนก�ำลังโดนหมีประมง 'อ่อย' อีกฝ่ายก็ขยับตัวอีกครั้ง และ
คราวนี้ไม่ได้มาแค่จมูกเท่านั้น ปัณณวิชญ์โฉบริมฝีปากลงมารวดเร็ว ตวัดลิ้น
เลียลิปมันที่ติดอยู่บนริมฝีปากเขาหนหนึ่งแล้วถอยตัวออกไปได้รวดเร็วพอๆ
กับตอนเข้ามา ก่อนพูดขึ้น
"แม่งมีรสชาติเหมือนเชอรี่นิดๆ ด้วยอ่ะ มึงชิมดิ"
อชิระอ้าปากค้าง หน้าร้อนจัดกว่าเดิม เมื่อกี้...เมื่อกี้หมีมัน...
ไอ้หมีประมงมัน...
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"มึงเป็นอะไร โกรธที่กูชอบลิปมึงเหรอ"
"เมื่อกี้...มึงจูบปากกู" เขาพึมพ�ำเสียงเบาหวิว ความอุ่นที่แตะลงบน
ริมฝีปากเมือ่ ครูจ่ างหายไปแล้วแต่กลับเป็นความร้อนทีผ่ า่ วขึน้ ทัว่ ใบหน้าแทน
อชิระเกือบยกมือขึน้ ตบแก้มตัวเองแรงๆ ให้ตนื่ จากความฝัน...เขาฝันไปใช่ไหม
เมือ่ กีห้ มีประมงมันโฉบหน้าเข้ามาจูบอย่างเดียวไม่พอ ยังจะตวัดลิน้ เลียด้วย...
"ฮื้อ ใครจูบมึงกัน กูแค่ชิมลิป" หมีแก้ความ ก่อนเสริมอีกด้วยรอยยิ้ม
จางๆ บนหน้า
"เพื่อนกันอ่ะ มึงอย่าคิดมากดิ"
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EP.2
"มึง วันพฤหัสนี้ไปไหนป่ะ"
ค�ำถามแบบไม่มีค�ำเกริ่นน�ำใดๆ ดังขึ้นจากคนใกล้ตัว เขาจึงชะงักมือที่
ก�ำลังทาไข่แดงทีต่ ผี สมกับนมสดจนเป็นเนือ้ เดียวกันลงบนผิวหน้าแป้งขนมปัง
ห่อไส้กรอกชิน้ พอดีคำ� บนถาด และเบือนสายตากลับไปยังตัวคนถาม หมีประมง
มันนัง่ คร่อมพนักเก้าอี้ เอาคางเกยไว้บนแขนตัวเองแล้วจ้องเขาตาแป๋วรอค�ำตอบ
"ยังไม่รู้ มึงมีอะไร" เขาถาม แล้วหันกลับไปให้ความสนใจกับขนมปัง
ตรงหน้าต่อ อันที่จริง...อชิระไม่ได้ว่าง ทุกคนในที่นี้มีเรียน รวมถึงตัวหมีด้วย!
มันไม่ควรจะมาอยู่ที่นี่ ตอนนี้ ในห้องปฏิบัติการของตึกคหกรรมเลย
ด้วยซ�ำ้ ดูเอาจากเสือ้ ช็อปแขนสัน้ สีนำ�้ เงินเข้มปักชือ่ และตรามหาวิทยาลัยตรง
อกเสือ้ บอกให้รวู้ า่ วันนีต้ วั มันเองก็มเี รียน มันควรจะย้ายก้นไปอยูต่ รงริมบ่อปลา
วัดค่าความเป็นกรดด่างของน�้ำแล้วจดบันทึกสิ ไม่ใช่มาเสนอหน้าอยู่ที่นี่!
"งั้น...กูจองตัวมึงนะ"
"ท�ำอะไร" อชิระถามห้วนๆ เริ่มหงุดหงิดเล็กน้อย ในห้องปฏิบัติการนี่
อยูใ่ นอุณหภูมหิ อ้ งปกติ ท�ำให้เขาทีค่ อ่ นข้างขีร้ อ้ นอยูแ่ ล้วรูส้ กึ ร้อนกว่าเดิมเมือ่
ต้องอยู่ใกล้เตาอบที่เพื่อนแต่ละกลุ่มเริ่มทยอยกันเอาขนมปังเข้าไปอบ แถม
ปัณณวิชญ์ยังเซ้าซี้ ถามนั่นนี่โดยไม่บอกวัตถุประสงค์เสียที
เดี๋ยวพ่อก็เอาไข่ผสมนมสดป้ายหน้าเสียนี่
"เดี๋ยวกูไปค้างห้องมึง ดูหนังกัน" มันชวน
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"หนังอะไร กูไม่ดูหนังโป๊ด้วยหรอกนะ" เขารีบดักคอ ได้ยินเสียงทุ้มห้าว
นั่นหัวเราะแผ่วๆ ก่อนบอก
"ไม่ได้จะชวนดูหนังโป๊...แต่มี Frozen Flower* นะ ดูไหม"
อชิระชะงักมือที่ทาขนมปังนั้นทันที หันไปแยกเขี้ยวพ่นค�ำหยาบใส่หน้า
เพื่อนต่างคณะที่ชอบพาตัวเองเข้ามาวุ่นวายกับชีวิตคนอื่นแบบหน้าด้านๆ
ชนิดไล่ก็ไม่ไปจนเจ้าตัวหัวเราะกิ๊ก ไม่ต่อความอะไร หากสายตาที่เลื่อนลงไป
จับจ้องไส้กรอกทีย่ งั เหลืออยูใ่ นชามก็ทำ� ให้อชิระเผลอถอนหายใจออกมาอย่าง
หน่ายๆ
"กูใช้เสร็จแล้ว จะกินก็กิน"
หมีส่งยิ้มจางๆ มาให้ ก่อนบอก "ป้อนหน่อย มือมึงเลอะแล้ว"
"มึงอย่ามาขี้เกียจแม้กระทั่งกับเรื่องกินจะได้ไหม อ่างล้างมือก็อยู่แค่
ตรงนั้น" อชิระพูดพลางใช้แปรงในมือชี้ส่งๆ ไปยังมุมหนึ่งของห้อง นึกร�ำคาญ
หมีประมงขึ้นมาตงิดๆ ถ้าวันไหนมันไม่ได้ท�ำตัวประหลาดๆ เดินต๊อกๆ ตาม
มาร้องขอความเมตตาจากคนอื่นในคลาสเรียนของเขา ปัณณวิชญ์จะเป็น
อะไรไหม เขาก็ชักสงสัย
"ทีมึงล่ะ"
"กูท�ำไม"
"แค่ปอ้ นไส้กรอกกูแค่นยี้ งั ขีเ้ กียจเลย เรือ่ งเล็กน้อยแบบนีอ้ ย่าขีเ้ กียจจะ
ได้ไหม ท�ำเสร็จยังไงก็ต้องล้างมืออยู่ดี"
สิ้นประโยคนั้น อชิระก็ถึงกับพูดไม่ออก เขาเงื้อแปรงในมือขึ้นหมาย
จะเคาะหัวกลมๆ ใต้เรือนผมสีนำ�้ ตาลเข้มนัน่ สักทีสองทีให้หายหมัน่ ไส้คนชอบ
ยอกย้อน แต่ฝา่ มืออุน่ ของเพือ่ นอีกคนกลับยึดมันเอาไว้เสียก่อน พร้อมส่งเสียง
ห้าวกลั้วหัวเราะมาให้
"มึงไปดูแลหมีของมึงเถอะ เดี๋ยวกูทาไข่แล้วเอาไปอบให้"
"มึงก็ชอบตามใจมันแบบนี้อ่ะธี" เขาบ่นทันควัน แต่อีกฝ่ายก็ไม่สนใจ
* ภาพยนตร์เรื่อง Frozen Flower (2009) เป็นภาพยนตร์สัญชาติเกาหลี สร้างจากเรื่องจริงในประวัติศาสตร์
ยุคโครยอ ได้รับเรต R จากฉากทางเพศในเรื่อง
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สีหน้ายุง่ ๆ นี้ คว้าชามจากมือขาวจัดไปจัดการทาไข่ลงกับก้อนแป้งขนมปังห่อ
ไส้กรอกต่อเอง
"อ่ะ มึงว่างแล้ว มาป้อนเร็ว"
"หน้าที่กูไหม"
"อะไร...เพื่อนกันอ่ะ แค่นี้มึงต้องคิดมากด้วยเหรอวะ"
ช่วงเย็นหลังเลิกเรียน หมีประมงมันช่วยเขาเอาขนมปังที่อบเสร็จและ
แบ่งสันปันส่วนกันกับเพื่อนในกลุ่มแล้วแพ็กใส่กล่องพลาสติกเพื่อเอากลับไป
กินด้วยกันทีห่ อ้ งตอนกลางคืน อชิระจึงคิดว่าจะแวะซือ้ นมสดทีซ่ เู ปอร์มาร์เก็ต
สักหน่อย เผือ่ จะได้ไม่ตอ้ งออกไปร้านสะดวกซือ้ ตอนดึกๆ อีกหากมีใครร้องจะ
กินอะไรขึ้นมา
แต่เดี๋ยวนะ...
"ท�ำไมมึงต้องตามกูกลับห้องวะ"
หมีประมงหันมาเลิกคิ้วมองเขาด้วยท่าทีงุนงง มันแกว่งถุงผ้าใส่กล่อง
ขนมปังไปมาพลางถามกลับ "ท�ำไมอ่ะ จะมีใครมาหามึงที่ห้องเหรอ"
"เปล่า"
"แล้วท�ำไมถึงถาม"
"เอ้า ก็ห้องกูไหม มึงจะมาห้องกู ไม่ถามสิแปลก"
ปัณณวิชญ์ยกยิม้ ให้ แล้วไม่ยอมให้คำ� ตอบอะไรอีก เขาเองก็จนใจจะถาม
อาจด้วยรู้จักกันมานาน ท�ำให้เขารู้นิสัยอีกฝ่ายดี ถ้าคิดจะไม่พูด ต่อให้บังคับ
ขู่เข็ญหรือจับมันง้างปาก หมีก็จะไม่ยอมบอกอะไรอยู่ดี
"มึง"
"อะไร" เขาถาม หันไปมองตามต้นเสียงที่ดูจะตื่นเต้นขึ้นมาแบบเด็กๆ
ปัณณ์ชี้นิ้วไปยังร้านหนังสือฝั่งตรงข้ามถนนแคบๆ นั้นพลางบอกเสียงใส
"แวะร้านหนังสือหน่อยสิ"
"มุราคามิเล่มนั้นอ่านจบแล้วเหรอ" อชิระถาม จ�ำได้ว่าเมื่อสัปดาห์ก่อน
อีกฝ่ายเพิ่งจะซื้อหนังสือเบสต์เซลเลอร์เล่มหนึ่งไป พร้อมค�ำบ่นหงุงหงิงว่า
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ช่วงนี้เรียนหนัก ไม่ค่อยมีเวลาได้อ่านหนังสือที่ชอบเลย แต่นี่จะซื้อไปเพิ่ม
อีกแล้ว...?
"จบแล้ว เพิ่งจบเมื่อวันก่อนเลย"
ได้ยินเจ้าตัวบอกด้วยความภาคภูมิใจแบบนั้น อชิระเลยพยักหน้าส่งๆ
ตอบรับ และปล่อยให้เจ้าหมีประมงมันเดินน�ำไปทางร้านหนังสืออย่างไม่คิด
จะขัดใจใดๆ... ว่าแล้วเขาก็อยากได้คินโฟล์คเล่มใหม่อยู่เหมือนกัน
อชิระหนีบนิตยสารคินโฟล์คเอาไว้ด้วยแขนข้างหนึ่ง พลางเอื้อมมือ
อีกข้างไปหยิบนิตยสารเกี่ยวกับอาหารเล่มถัดไปขึ้นมาเปิดดูอย่างเพลิดเพลิน
เพียงแค่เห็นรูปอาหารแนวฟิวชั่นชนิดต่างๆ บนหน้ากระดาษ เขาก็แทบจะ
จินตนาการถึงกลิ่นหอมระหว่างท�ำได้เลยทีเดียว
ไม่ใช่เพียงวิธีท�ำเท่านั้นที่สนุก แต่กลิ่นหอมของอาหารและเครื่องเทศ
ยังเป็นหนึง่ ในสิง่ ทีเ่ ขาหลงใหลจนตัดสินใจเบนเข็มมาเรียนทางคหกรรม แม้วา่
ครอบครัวจะไม่ค่อยเห็นด้วยเท่าไรนักในช่วงแรกก็ตาม
"เอ่อ...ขอโทษนะครับ"
"ครับ?" เขาพูดสวนกลับไปตามมารยาททันที ดวงตาคู่เล็กละจากหน้า
นิตยสารขึ้นมองคู่สนทนาที่เป็นชายหนุ่มรูปร่างผอม สวมเสื้อเชิ้ตตัวโคร่ง มอง
เขาผ่านแว่นตาทรงกลมด้วยท่าทางเขินอาย "มีอะไรหรือเปล่าครับ"
"เอ่อ...ครับ...เอ้อ คือ...คุณชอบท�ำอาหารเหรอครับ"
อชิระเลิกคิ้วขึ้นเล็กน้อย ก่อนพยักหน้ารับ "ครับ ผมเรียนเกี่ยวกับด้านนี้
ด้วย เลยสนใจเป็นพิเศษ"
เขาเลือกตอบให้ดูเป็นกลางๆ เอาไว้ก่อน ไม่มีการถามกลับด้วยรู้ถึง
จุดประสงค์ทอี่ กี ฝ่ายเข้ามาเป็นอย่างดี ว่ากันตามจริงแล้ว อชิระไม่ใช่คนหน้าตา
ไม่ดี ตรงกันข้ามเสียด้วยซ�้ำ ตอนช่วงปีหนึ่ง เขามีคนคุยไม่ต�่ำกว่าสามคน
พร้อมกันเสมอๆ แต่เมื่อมีหมี...จากคณะประมงเข้ามาในชีวิต มันก็จัดการ
ตะปบทุกคนที่เข้าใกล้ และอ้างเพียงว่า...
'ใครจะยกเพื่อนผู้แสนดีอย่างมึงให้กัน'
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เขาล่ะอยากถามกลับเหลือเกิน...มึงถามกูสักค�ำแล้วหรือยัง...
"ดีจงั เลยครับ ผมก็...เอ้อ ชอบท�ำอาหารเหมือนกัน" อีกฝ่ายบอกอย่างนัน้
รอยยิ้มเก้อๆ นั้นท�ำให้อชิระนึกเอ็นดูขึ้นมาอย่างบอกไม่ถูก กับคนที่เข้ามาใน
ลักษณะนีเ้ ป็นหนึง่ ในรูปแบบทีป่ ฏิเสธยาก เพราะเขาไม่ได้มเี จตนาร้ายหรือเข้า
มาอย่างคุกคาม จะตอบกลับด้วยถ้อยค�ำไม่ดีก็เห็นจะใจร้ายไปสักนิด
จะปฏิเสธให้นุ่มนวลที่สุดยังไงดีนะ
ในระหว่างก�ำลังลังเลนั้นเอง ก็มีใครอีกคนช่วยตัดสินใจแทนก่อนแล้ว
"ที่รัก"
เสียงทุ้มห้าวของหมีประมงดังขึ้นพร้อมแรงโอบเบาๆ กระตุกเขาเข้า
หาตัว อชิระหันกลับไปมองอีกฝ่ายด้วยความงุนงง เห็นแววตาแพรวพราวของ
มันแล้วก็ได้แต่ถอนหายใจหนักๆ
"กลับห้องเรากันเถอะ"
ท�ำตัวงี้อีกแล้ว...
(ติดตามอ่านต่อได้ในฉบับเต็ม)
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