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คำ�เตือน : 

นิย�ยเรื่องนี้ทั้งตัวละครและสถ�นที่เป็นเรื่องที่สมมติขึ้นม�เพื่อคว�มบันเทิง

ไม่เกี่ยวข้องกับประวัติศ�สตร์ใดๆ เพียงแต่อ้�งอิงถึงยุคโชซอนเท่�นั้น 

ผู้อ่�นควรใช้วิจ�รณญ�ณในก�รอ่�น
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บทนำ�

สวัสดีครับช�วไทย ผม 'จูเนียร์ จ�รุวัฒน์ พิทักษ์กุล' ร�ยง�นสดจ�ก

ประเทศเก�หลีใต้ ตอนนี้อุณหภูมิภ�คพื้นดินอยู่ที่ประม�ณ 1-4 องศ� หน�ว

จนไข่สั่น พูดอีกก็สั่นอีก…ผมคือนักศึกษ�แลกเปล่ียนคณะรัฐศ�สตร์ก�รทูต

เอกคว�มสมัพันธ์ระหว่�งประเทศ ม�เรยีนทีเ่ก�หลีใต้จบไปจะเป็นทูตประเทศ

ไหนก็น่�จะรู้ๆ กันอยู่ ผมเพ่ิงม�เรียนที่น่ีได้ไม่ถึงเดือน ยังปรับตัวไม่ค่อยได้ 

เท่�ไหร่ แต่ผมชอบที่นี่นะครับ ผู้หญิงประเทศนี้สวยดี ข�วๆ ทั้งนั้นเลย

"เฮ้ย จะถึงยังวะ" ผมเอ่ยถ�มเพ่ือนคนไทยทีม่�เรยีนด้วยกัน มนัเงยหน้�

ขึ้นม�จ�กโทรศัพท์และมองดูสถ�นีที่รถไฟฟ้�ใต้ดินจะไปถึง

"สถ�นีต่อไปน่ีแหละ" ไอ้กล้วยตอบผม "มึงดูรีบจังเลยเนอะ เร�จะไป

เที่ยวกันนะเว้ย ไม่ได้จะไปสอบ"

"เออ กรูีบ ถ่�ยเสร็จจะได้กลับ กม็ึงอ่�นจบแล้วแต่กยูงัอ่�นไม่จบนี่หว่�" 

ผมเอ็ดเพื่อน

เนื่องจ�กวันนี้ว่�ง (ว่�งตรงไหน ได้ข่�วว่�อ�ทิตย์หน้�มีควิซอีกแล้ว 

ประเทศเก�หลน่ีีเข�จะจรงิจงักับก�รเรยีนไปถึงไหนครบั) ผมกับไอ้กล้วยเลยมี

คว�มคิดว่�จะไปทัวร์วังของเก�หลีบ้�งอะไรบ้�ง ม�เรียนได้เกือบเดือนแต่ไป

เที่ยวแค่ห้�ง ไม่ก็ถนนแสดงดนตรี ถ้�ไม่ไปวังเด๋ียวแม่จะห�ว่�ผมม�ไม่ถึง

เก�หลีเพร�ะง้ันเลยตกลงปลงใจว่�วันนี้แหละท่ีผมกับกล้วยควรไปเท่ียววัง 

อย่�งน้อยก็สักส�มสี่วังล่ะนะ
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วังแรกที่ผมกับเพ่ือนหม�ยมั่นปั ้นมือว่�จะไปให้ได้ก็คือพระร�ชวัง 

คยองบกกุง ตั้งอยู่สุดท�งเดินตรงโน้น ทันทีที่ผมโผล่หัวขึ้นม�จ�กสถ�นีรถไฟ

ใต้ดิน ลมหน�วก็พัดตีเข้�ใบหน้�ของผมซะจนไข่ส่ันอีกครั้ง พระเจ้� หน�ว

ฉิบห�ย คนที่นี่เข�อยู่กันได้ยังไงวะ

ผมกับเพ่ือนเดินไปเรื่อยๆ ระหว่�งท�งก็คอยส่งย้ิมให้คุณป้�อ�จุมม่�

ด้�นข้�งจนโดนมองว่�เป็นตวัประหล�ด วิธีสร้�งสัมพันธไมตรจี�กทูต (ฝึกหัด) 

ของไทยไม่เป็นผล น่�อ�ยฉิบห�ย แต่ถึงกระนั้นผมก็ยังยิ้มให้ป้�แกอยู่ดี

"โห ทัวร์ไทยลงเยอะนะเนี่ย" กล้วยตั้งข้อสังเกต

ผมกับกล้วยเดินเข้�ไปในประตูและตรงไปซื้อตั๋วเพ่ือเข้�ชมวัง ในที่สุด

ผมก็จะได้มีรูปถ่�ยให้แม่ดูสักที แม่ที่ทวงนักทวงหน�เรื่องรูปไปเที่ยววัง ทวง

ตั้งแต่วันแรกจนกระทั่งวันนี้ ยันเมื่อตะกี้นี้เลย

พระร�ชวังคยองบกกุงเป็นพระร�ชวงัใหญ่ทีถู่กสร้�งข้ึนเมือ่สมยัโชซอน 

เป็นวังหลวงที่พระมห�กษัตริย์ใช้สำ�หรับทรงง�นและบริห�รบ้�นเมือง รวมถึง

เป็นที่อยู่ของเชื้อพระวงศ์หล�ยองค์ด้วย ผมที่ศึกษ�ประวัติศ�สตร์เก�หลีม�

นิดหน่อยก็พอรู้เท่�น้ีแหละครับ แต่ท่ีนี่เข�สวยจริงๆ และย่ิงใหญ่ม�กจนทัวร์

ไทยข้�งๆ ส่งเสียงว้�วและก็เซลฟี่กันใหญ่

ผมกับกล้วยสลบัถ่�ยรปูให้กัน หลงัจ�กน้ันต่�งคนก็ต่�งแยกเดนิไปต�ม

อ�รมณ์ติสต์ของตัวเอง กล้วยแยกไปอีกท�ง ส่วนผมแยกไปอีกท�ง ผมเห็น

สระนำ้�กว้�งและศ�ล�หลังขน�ดกล�งเลยคิดว่�น่ีอ�จจะเป็นสถ�นท่ีพักผ่อน

ของพระร�ช�และบรรด�เชื้อพระวงศ์ อะไรบ�งอย่�งดลใจให้ผมก้�วม�ท่ีน่ี

พร้อมๆ กับมองมัน และท่ีอยู่ข้�งหลังนั่นคือภูเข�ลูกใหญ่แต่ผมก็ไม่รู้เหมือน

กันว่�มันชื่ออะไร

ผมนั่งท่ีม้�นั่ง มองทัศนียภ�พท่ีอยู่ตรงหน้�ด้วยคว�มรู้สึกสงบ ถึงแม้

อ�ก�ศจะหน�วม�กแต่เชือ่ไหมครบัว่�มนัให้คว�มรูส้กึสบ�ยสดุยอด อ�จเป็น

เพร�ะภ�พชวนสงบตรงหน้�นี้ก็เป็นได้

ผมชมนกชมไม้ไปเรื่อยๆ ถ่�ยรูปเสียให้หนำ�ใจท้ังเซลฟี่เอยถ่�ยวิวเอย 

จนกระทัง่ผมเหนือ่ยกับก�รถ่�ยรปูนัน่แหละถึงได้นัง่นิง่ๆ และมองภ�พตรงหน้�
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เฉยๆ

อะไรวะนั่นน่ะ…

หรือผมจะต�ฝ�ด ส�บ�นได้ว่�เมื่อก้ีไม่มีหนังสือเล่มไหนอยู่ในฉ�ก

ส�ยต�ของผมเลยนะครับ และไอ้หนังสือบ้�นั่นลอยนำ้�ม�ได้ยังไง แถมยังม�

หยุดอยู่ตรงหน้�ผมร�วกับเชื้อเชิญให้ผมไปหยิบมันขึ้นม�

ผมมองซ้�ยมองขว� จำ�ได้ว่�ที่นี่พนักง�นรักษ�คว�มปลอดภัยเข�

ทำ�ง�นจรงิจงักันม�ก ถ้�ผมไปหยิบขึน้ม�ล่ะก็อ�จจะโดนข้อห�ขโมยมรดกท�ง

ประวัติศ�สตร์ประเทศเข�ไหมล่ะนั่น

เอ�ไงดีวะ เจ้�หนังสือก็ลอยม�แตะขอบสระแล้วแตะขอบสระอีกอยู่ 

นั่นแหละ ถ้�พูดได้มันคงบอกผมแล้วว่�กูรู้มึงอย�กเสือก หยิบกูสิ หยิบกู

ฮ่วย มึงอย่�ม�ท้�กูนะ กูหยิบจริงๆ นะเว้ย

ผมมองอย่�งลังเลก่อนจะค่อยๆ ขยับไปน่ังตรงขอบสระ ทำ�เป็นเชือก

รองเท้�หลุดพอดีเพ่ือท่ีจะได้นั่งยองๆ และในจังหวะที่ไม่มีใครเห็น ผมก็หยิบ

หนังสือเล่มนั้นขึ้นม�

อื้อหือ เปียกแฉะเชียวครับ

ผมหยิบผ้�เช็ดหน้�ออกม�จ�กกระเป๋�และเช็ดมันให้แห้ง เป็นจังหวะ

เดียวกันกับที่ไอ้กล้วยเดินม�พร้อมๆ กับถ�มผมว่�จะไปกันได้หรือยัง

ตอนออกจ�กคยองบกกุง ผมยังไม่ได้จับหนังสือเล่มน้ันเลยแม้กระท่ัง

ตอนไปเที่ยววังอื่นๆ ม�ตลอดทั้งวันผมก็ยังไม่ได้แตะเลยด้วยซำ้�…

หอพักใกล้มห�วิทย�ลัย

ผมออกไปอ่�นหนังสือท่ีหอสมุดม� หลังจ�กนั้นก็กลับเข้�ม�ในห้อง  

ไอ้กล้วยซึง่เป็นรมูเมตของผมยังไม่กลบั ค�ดว่�น่�จะไปตวิต่อกับเพ่ือนอกีกลุม่

หนึ่ง ผมมองเห็นหนังสือเล่มน้ันอยู่บนโต๊ะ มันว�งอยู่บนผ้�ขนหนู ท่�ท�งจะ

เริ่มแห้งสนิทแล้ว

ผมมองมนัด้วยส�ยต�พินจิพิจ�รณ� หน้�ปกไม่ได้เขยีนอะไรไว้เลย เป็น

หนังสือโบร�ณปกแข็งสีนำ้�ต�ลท่ีดูเก่�แก่ น่�จะอ�ยุม�กกว่�สองส�มร้อยปี 
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(มั้งนะ ถ้�ให้ผมเด�) กระด�ษก็เปื่อยจนใกล้จะข�ด น่ีถ้�ผมเปิดมันจะข�ด 

ค�มือผมไหม

เอ�ไงดีวะ หนังสือมันดูโบร�ณเกินจนผมไม่กล้�จับ และเรื่องสิ่งลี้ลับก็

เริ่มเข้�ม�ในหัว แต่งเรื่องไปต่�งๆ น�น�ว่�เป็นหนังสือต้องคำ�ส�ป จับแล้วจะ

โชคร้�ยอะไรเทือกๆ นั้นน่ะครับ

แต่มันก็ไม่น่�จะเป็นอย่�งนั้นนะ เพร�ะถ้�มันจะนำ�พ�โชคร้�ยม�จริงๆ 

มนัน่�จะให้ผมโชคร้�ยตัง้แต่ตอนทีอ่ยู่คยองบกกุงแล้วส ิแต่น่ีผมยังไม่เป็นอะไร

เลยแถมไข่ก็ยังสั่นอยู่ (ทำ�ไมผมพูดถึงแต่ไข่ล่ะ) เพร�ะฉะน้ันไม่น่�จะเป็น

หนังสือพ�อับโชคแน่ๆ

เอ�วะ เสอืกแล้วต้องเสอืกให้สดุ ไหนดซูว่ิ�มนัเป็นหนังสอืเก่ียวกับอะไร

ภ�ษ�เก�หลีท่ีตัวหนังสือดูโบร�ณเอ�ม�กๆ ผมพย�ย�มอ่�นให้ได้ 

คว�มหม�ยที่สื่อออกม�ง่�ยและรู้เรื่องม�กที่สุด

สมบัติของลียองวอน สถาบันการศึกษาซองกยุนกวาน

ซองกยุนกว�น? หืม นั่นมันมห�วิทย�ลัยแห่งแรกในประวัติศ�สตร์ของ

เก�หลีไม่ใช่เหรอ

เว้ย เอ�แล้ว ผมเจอของดีเข้�ให้แล้ว ถ้�น่ีเป็นสมบัติของบัณฑิตแห่ง 

ซองกยุนกว�นอนัทรงคณุค่�ล่ะกผ็มคดิว่�ตวัเองเสอืกม�ถูกท�งแล้วล่ะ ดซูว่ิ�

จะมีเคล็ดลับเรียนยังไงให้ได้เกรดเอจ�กศ�สตร�จ�รย์ที่เก�หลีหรือเปล่�

ข้าคิดว่าข้าเป็นบ้า…ท�าไมข้าต้องเป็นบ้าขนาดน้ีด้วย…บ้าจนต้องมานัง่

เขียนบันทึกราวกับเป็นเด็กสาววัยแรกแย้มเพ่ือพร�่าเพ้อถึงชายท่ีไม่รู ้จัก 

แม้กระทั่งชื่อของข้าด้วยซ�้า

ไอ้ฉิบห�ยยยยยยยยยยยยยยยยยยยย

อ่�นแล้วแทบจะหง�ยเงิบตกเก้�อ้ี บัณฑิตซองกยุนกว�นมีแต่ผู้ช�ย
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ไม่ใช่เหรอ แล้วไอ้นี่มัน มัน มันเพ้อถึงผู้ช�ยด้วยกัน!

นั่นแหละครับท่�นผู้ชม ช�ยรักช�ยจะมีแค่ในยุคปัจจุบันเท่�นั้นน่ะหรือ 

จดหม�ยประวัติศ�สตร์ของเจ้�ลียองวอนน่�จะเป็นหลักฐ�นชิ้นสำ�คัญว่�เกย์

ก็มีอยู่ในยุคโบร�ณนะเออ!

เอ�ไงดีวะกู ผมไม่ใช่พวกอ่�นแล้วฟินม�น่ังจับจิ้นเสียด้วย…ผมไม่ใช ่

ยัยเจอ�ร์ (น้องส�วของผมเองแหละ) เพร�ะร�ยนั้นแค่เห็นผู้ช�ยเดินข้�งกัน

กำ�ลังจะข้ึนบีทีเอสมันก็แทบกรี๊ดลงไปนอนดิ้นกับพ้ืนแล้ว ส่วนผมเป็นผู้ช�ย

เลยรู้สึกขนลุกแปลกๆ นิดหน่อย

แต่หลังจ�กที่ได้อ่�นประโยคนั้น ทำ�ไมรู้สึกเห็นใจเจ้�ลียองวอนยังไง

ชอบกล สมัยน้ันถ้�ช�ยชอบช�ยด้วยกันคงอัดอั้นน่�ดู ไม่รู้จะถูกตัดหัวเสียบ

ประจ�นข้อห�ผิดเพศหรือเปล่� จะว่�ไปเข�ก็น่�สงส�รอยู่นะครับ

ไม่รู้ด้วยคว�มสงส�รหรือคว�มอย�กเผือก ผมเลยเลือกท่ีจะอ่�นต่อ

แม้ว่�ทำ�ได้โดยย�กเพร�ะกระด�ษบ�งแผ่นถูกนำ้�ทำ�ล�ยจนหมด บ�งแผ่นก็

ข�ดวิน่ซะจนต่อไม่เป็นเรือ่งเป็นร�ว แต่ก็พอจบัใจคว�มได้ว่�ยองวอนตกหลมุ

รักเจ้�หนุ่มคนน้ีม�กม�ยทีเดียวครับ และท่�ท�งจะแสดงออกไม่เก่งเสียด้วย 

เท่�ท่ีผมอ่�นผ่�นไปต้ังหล�ยแผ่นก็ยังไม่เห็นจะเคยคุยกับเจ้�หมอนีเ่ลยแม้แต่

คำ�เดียว

สงส�รว่ะ…รักขน�ดนี้แต่ทำ�อะไรไม่ได้เลยเนี่ยนะ

ผมถอนห�ยใจดังเฮือก เป็นจังหวะเดียวกันกับที่กล้วยเปิดประตูเข้�ม�

ในห้องพอดี ผมจึงหันไปมองหน้�เพื่อนแล้วถ�มว่�ติวเป็นไงบ้�ง

หลังจ�กนั้นกล้วยก็ไปอ�บนำ้� ผมยังคงอ่�นบันทึกของยองวอนอยู่ ยิ่ง

อ่�นก็ย่ิงสงส�รม�กขึน้เรือ่ยๆ แม้ว่�ผมจะอ่�นแบบผ่�นๆ ก็ต�ม จนบ�งทแีทบ

อย�กจะมุดเข้�ไปเค�ะหัวมันแล้วถ�มว่�มึงชอบเข�ทำ�ไมไม่ไปบอกเข�ล่ะ 

ไอ้เห่ย! มันเหมือนเป็นนิย�ยเร่ืองหน่ึงท่ีผมลุ้นไปกับตัวเอก และก็ต้องตบเข่�

ฉ�ดเมื่อถึงคร�วที่ตัวเอกทำ�อะไรไม่ได้ดั่งใจ

ตอนทีผ่มอ่�นใกล้จะจบแล้วถึงเพ่ิงรูว่้�บนัทึกเล่มน้ีมตีำ�หนติรงสนัท่ีมนั

แอบเบี้ยวนิดหน่อยแถมยังข�ดอีกแน่ะ…
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"ปิดไฟแล้วนะ" กล้วยพูดจบก็เอือ้มมอืปิดไฟทันที ผมยังไม่ทันตอบอะไร

ด้วยซำ้� แต่ก็ทันได้อ่�นประโยคท้�ยสุดของหนังสือเล่มนี้ในหน้�สุดท้�ยพอดี๊

พอดีก่อนที่ผมจะว�งมันลงแล้วหลับต�นอน

หากเกิดชาติหน้าฉันใด…ข้าขอรักท่านเหมือนดั่งในชาตินี้

ข้าอยากแก้ไขในสิ่งที่ข้ายังไม่ได้ท�า อยากแก้ไขในสิ่งที่ข้าอยากท�า

ความรักของข้า…จะอยู่กับท่านตลอดชั่วกาลนิรันดร

อมื ทำ�ไมผมไม่รูส้กึถึงก�รทำ�ง�นของฮตีเตอร์เลยล่ะ ไอ้กล้วยมนัลมืเปิด

เหรอ

ผมขยับตวัเลก็น้อย รูส้กึว่�คว�มนุม่ของเตยีงลดลงม�ประม�ณสบิกว่�

เลเวล แข็งฉิบห�ย ไม่ได้ก�รละ นอนไม่สบ�ยเลยแบบนี้ ผมตื่นไปห�อะไรกิน

ดีกว่� วันนี้ผมกะจะไปอ่�นหนังสือที่หอสมุดและก็เข้�ติวกับเพื่อนต่อ แต่แล้ว

ภ�พที่ผมเห็นเมื่อลืมต�ก็ทำ�เอ�ผมลมแทบจับ

กูโดนลักพ�ตัว กูโดนลักพ�ตัวใช่ไหมมมมมม!?

"เชี่ยกล้วย!" ผมลุกขึ้นทันทีอย่�งตื่นตระหนก ห�ยง่วงไปในบัดดล มอง

ซ้�ยมองขว�ยังไงก็ไม่ใช่ห้องผมแน่ๆ มนัเหมอืนผมกำ�ลงัอยู่ในบ้�นโบร�ณของ

เก�หลยัีงไงยังงัน้ ตูเ้ตีย้ๆ นัน่บอกผมว่�มนัต้องใช่ ผ้�ท่ีว�งเรยีงกันเป็นตบั และ

ก็ที่นอนที่เหมือนฟูกม�กกว่�เหมือนเตียง ให้ต�ยเหอะ ผมเคยเห็นแบบน้ีใน

ซีรี่ส์ย้อนยุคของเก�หลีนะ!

"กล้วย มึงอยู่ไหนวะ!"

"คณุช�ยตืน่แล้ว!" จู่ๆ  ผูช้�ยแก่ๆ ในชดุเก�หลโีบร�ณก็เปิดประตเูข้�ม� 

ผมตกใจแทบผงะ "รีบเตรียมตัวได้แล้วนะขอรับ เดี๋ยวจะไปเข้�สอบไม่ทัน!"

"ทีน่ี่ท่ีไหนวะ! มงึเป็นใคร!" ด้วยคว�มตกใจสดุขีดผมจงึโพล่งภ�ษ�พ่อขนุ

ออกไปทั้งยังเป็นไทยล้วนอีกต่�งห�ก
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"อะไรนะขอรับ" ช�ยแก่ทำ�หน้�งง อย�กจะบอกว่�ผมงงกว่�เยอะ

ผมพย�ย�มรวบรวมสติ ก่อนจะค่อยๆ พูดภ�ษ�เก�หลอีอกม� "ท่ีนีท่ี่ไหน

ครับ"

ช�ยคนนั้นมองผมด้วยคว�มเป็นห่วง คงจะคิดว่�ผมไม่สบ�ยอยู่สินะ 

ก่อนจะค่อยๆ ตอบคำ�ถ�ม "บ้�นของคุณช�ยไงขอรับ และวันน้ีก็เป็นวันสอบ

เข้�เป็นบัณฑิตซองกยุนกว�นเฉพ�ะพระพักตร์พระร�ช�ด้วย รีบๆ เข้�เถอะ

ขอรับ เดี๋ยวจะไปไม่ทัน"

"ผมไม่ใช่คุณช�ยนะ"

"ห�? คุณช�ยว่�อะไรนะขอรับ" เข�หูตึงหรือไงวะ

"คือ…ข้�ไม่ใช่คุณช�ย" ผมพย�ย�มสื่อให้เข�รู้เรื่อง

"โอ๊ย ไม่ทันแล้วขอรับ คุณช�ยได้โปรดลุกขึ้นและรีบแต่งตัวด้วยเถอะ 

ก่อนที่ข้�จะถูกลงโทษ"

ช�ยแก่ไม่รู ้เอ�พลังช้�งส�รจ�กไหนม�ฉุดผมให้ลุกขึ้นยืนและใน 

ตอนนั้นเองที่ผมเพ่ิงเห็นว่�ตัวเองใส่ชุดนอนสีข�วล้วนแถมยังดูเก�ลี้เก�หลี

โบร�ณแบบสุดๆ พระเจ้�ช่วย นี่มันอะไรกันวะ ไอ้เชี่ยกล้วย ต้องเป็นไอ้เชี่ย 

กล้วยแน่ๆ มนัต้องว�งแผนแกล้งผม และทันทีทีเ่ปิดประตอูอกไปก็ต้องมคีำ�ว่�

เซอร์ไพรส์จ�กป�กของมันแน่

แต่แกล้งแรงไปไหมวะ แม้จะเป็นรปูร่�งหน้�ต�ของผมก็เถอะ แต่ผมเผ้�

ย�วเฟื้อยอย่�งกับผู้หญิงน่ีมันอะไร อย�กจะบ้�ต�ย! รับไม่ได้โว้ย กูรับไม่ได้

อย่�งแรง

"ไม่ใช่ผมกู!" อย�กจะร้องไห้ ดูส�รรูปสิ ดูไม่ได้เลย

"คุณช�ยไม่ต้องห่วง เดี๋ยวข้�จะหวีให้ท่�นเอง"

ผมพย�ย�มออกแรงดึงผมที่ย�วเฟื้อยนี่ออกเพร�ะคิดว่�ไอ้กล้วยแม่ง

ต้องแอบม�ใส่วิกให้ แต่ดงึยังไงก็ดงึไม่ออก มนัตดิหนงัหัวแน่นจนคดิว่�ดงึเอง

ก็มีแต่จะเจ็บเองนั่นแหละ

กูอย�กร้องไห้ นี่กูอยู่ที่ไหนบนโลกกันแน่เนี่ย

ช�ยแก่แต่งตัวให้ผมเสร็จสรรพ ผมมองตัวเองในกระจก นี่มันหนุ่มน้อย
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แห่งเก�หลียุคโชซอนชัดๆ ผมเคยเห็นในซีรี่ส์ต้ังหล�ยเรื่องและผมก็ไม่ได ้

แตกต่�งอะไรจ�กคนเหล่�นัน้เลยแม้แต่น้อย ผมคดิว่�มนัเริม่จะจรงิขึน้เรือ่ยๆ 

ตัง้แต่ผมท่ีย�วติดหนังหัวบวกกับเสือ้ผ้�ทีส่วมใส่อยู่ตอนนี ้ย่ิงทำ�ให้ผมเริม่รูส้กึ

ตะขิดตะขวงใจแปลกๆ

"ไปเถอะขอรับคุณช�ย เกี้ยวรอคุณช�ยอยู่ท�งด้�นนอก"

ระหว่�งที่ผมเดินออกจ�กห้อง มีคนใช้รอโค้งให้เพียบ แต่ละคนหน้�ต�

เก�หลีโบร�ณแถมยังใส่ชุดเก�หลีโบร�ณอีกต่�งห�ก ไอ้กล้วย มึงเลิกเล่นได้

แล้ว กูขอร้อง กูเริ่มไม่ไหวแล้วนะ

"โชคดีนะเจ้�คะคุณช�ย"

"คุณช�ยสอบผ่�นแน่ๆ ขอรับ"

"พวกเร�จะรอฉลองให้คุณช�ยนะขอรับ"

มันเริ่มจริง เริ่มจริงขึ้นเรื่อยๆ ไม่นะเว้ย ไม่เอ�ด้วยนะเว้ยยยยยยยยยย!

"ข้�มอีะไรจะทดสอบเจ้�นดิหน่อย เจ้�ช่วยตอบคำ�ถ�มข้�ได้หรอืไม่" ผม

พย�ย�มพูดภ�ษ�เก�หลีให้มันดูโบร�ณที่สุดเท่�ที่จะทำ�ได้ เดี๋ยวช�ยแก่คนนี้

จะฟังไม่รู้เรื่องอีก

"ได้ขอรับ" ช�ยแก่เงี่ยหูฟัง

"ข้�ชื่ออะไรเหรอ" ถ้�จะถ�มว่�ข้�เป็นใครก็คงจะดูกล�ยเป็นคน

ปัญญ�อ่อนไป ช�ยแก่ดูงงๆ ก่อนที่จะตอบคำ�ถ�มผมแต่โดยดี

"คุณช�ยก็คือคุณช�ยลียองวอน บุตรช�ยของท่�นหัวหน้�เสน�บดีฝ่�ย

ซ้�ย ที่ปรึกษ�ของพระร�ช�ซูจงไงขอรับ"

ละ…ลี…ลียองวอน?

ลียองวอน สถ�บันก�รศึกษ�ซองกยุนกว�น

ไอ้เจ้�ของบันทึกที่เพ้อถึงผู้ช�ยนั่นเนี่ยนะ!!!

ทำ�ไมผมถึงกล�ยม�เป็นเข�ได้ล่ะเฮ้ย! เวร เวรแล้ว เวรแล้วไง!!!!!!!!! 

!!!!!!!!!!!

ท่�ท�งหนังสือเล่มนั้นจะต้องคำ�ส�ป ผิดจ�กที่ผมคิดไว้ไปม�กโข

แล้วทีนี้ผมจะใช้ชีวิตเป็นยองวอนได้ยังไง เชี่ยเอ๊ย ทำ�เส้นกูแล้วมึง!
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"เอ่อ ขอถ�มอีกคำ�ถ�มได้หรือไม่" ใบหน้�ท่ีเกือบจะช็อกต�ยของผม

พย�ย�มมีชีวิตใหม่อีกครั้งเพื่อถ�มช�ยแก่ต่อไป

"คุณช�ยจะส�ยแล้วนะขอรับ"

"คือว่�…หน้�ต�ของข้�เมื่อว�นกับวันน้ีที่เจ้�เห็น มันเหมือนกันหรือ

เปล่�" ช�ยแก่ต้องห�ว่�ผมปัญญ�อ่อนแน่ๆ เพร�ะแต่ละคำ�ถ�มโคตรจะ

สร้�งสรรค์ ใครจะไปรู้ล่ะ เกิดม�ก็เพ่ิงเคยม�อยู่ในยุคโชซอนที่มีสถ�บัน 

ซองกยุนกว�นนี่แหละ!

"คุณช�ยก็หน้�อย่�งนี้ม�ตั้งแต่เกิดแล้วนี่ขอรับ เมื่อว�น วันนี้ หรือวัน

ไหนๆ เหล่�สตรีทั่วแคว้นต่�งก็แซ่ซ้องว่�คุณช�ยมีใบหน้�งดง�มยิ่งกว่�สตรี

ใดๆ บนแผ่นดินโชซอน"

กูจะเป็นลม…

ตกลงผมต้องคดิยังไง รูส้กึยังไงเหรอ น่ีมนัอะไรกนั…ผมอย�กจะโทรไป

ปรึกษ�ไอ้ยองวอนเหลือเกินว่�ทำ�ไมมันเป็นแบบน้ี เกิดอะไรข้ึน ทำ�ไมกูต้อง

กล�ยม�เป็นมึงด้วย

เอ๊ะ…หรือว่�…ช�ติที่แล้วผมคือลียองวอนซะเอง
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ผมนั่งอยู่ในเก้ียวท่ีโยกเยกโงนเงน ย่ิงเปิดผ้�ม่�นมองออกไปด้�นนอก

ย่ิงอย�กจะฆ่�ตวัต�ยแบบสัง่ให้คว�ยม�ขวิด ภ�พแบบน้ีผมเคยเหน็แต่ในซรีีส์่ 

ภ�พทีช่�วบ้�นเดนิไปเดนิม� ซือ้ของ แลกเปลีย่นของ และเม้�ท์มอยพูดคยุกัน

เกี่ยวกับขบวนเกี้ยวที่มุ่งหน้�ตรงเข้�สู่พระร�ชวัง

มันบ่แม่น มันบ่ใช่ แมนรับบ่ได้ T^T

ใครจะให้คำ�ตอบผมเกี่ยวกับเรื่องนี้ได้ ถ้�ผมย้อนกลับม�ในยุคโชซอน

ไอ้กล้วยมนัก็ต้องม�กับผมด้วยด ิมนันอนอยู่ข้�งๆ ผมเลยนะ (ยังไม่ว�ยพูดถึง

ไอ้กล้วย) ทำ�ไมผมถึงม�คนเดยีวล่ะ หรอืเป็นเพร�ะบนัทึกผีสงิเล่มน้ันนำ�พ�ให้

ผมม�ที่นี่

กูว่�ใช่ ต้องใช่แน่ๆ ยองวอนมันต้องเป็นพวกเล่นของ เสกค�ถ�ใส่สมุด

บันทึกแล้วโยนทิ้งสระนำ้�ข้�งคยองบกกุง มึงมันแย่ มึงมันใช้ไม่ได้ มึงทำ�กูซวย 

ไอ้ฉิบห�ยยยยยยยย!

ระยะท�งจ�กบ้�นผมถึงพระร�ชวังดูจะไกลเสียเหลือเกิน ผมไม่รู้เวล�

ด้วยซำ้�ว่�มันผ่�นไปก่ีชั่วโมงแล้ว ครั้นจะเปิดผ้�ม่�นออกไปดูบรรย�ก�ศ

ภ�ยนอกก็ปวดใจเหมือนตอกยำ้�คว�มจริงว่�โซลที่ผมอยู่เมื่อคืนมล�ยห�ยไป

กับต�

ที่มุมเก้ียวมีถุงผ�้ใบหน่ึงว�งอยู่ เป็นถุงท่ีพ่อบ้�น (ช�ยแก่คนท่ีแต่งตัว

ให้ผมตอนทีอ่ยูใ่นบ้�นนัน่แหละ) ย่ืนม�ให้ พร้อมท้ังบอกว่�ของใช้ส่วนตวัของ

ตอนที่ 1
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คุณช�ยอยู่ในนี้ ผมหยิบมันขึ้นม�ดูและก็ต้องถึงกับผงะ

ไอ้บันทึกผีสิง มันต�มม�ด้วยครับ มันต�มผมม�!

ว่�แต่มนัใช่เวล�ม�กลวัไหม ถ้�มนัทำ�ให้ผมม�ถึงท่ีนีไ่ด้ มนัก็ต้องพ�ผม

กลับไปได้ ผมหยิบบันทึกที่บวมนำ้�ขึ้นม�แล้วก�งออก นึกภ�พว่�มันจะมีแสง

สีสวยๆ ปร�กฏและให้ผมมุดกลับเข้�ไปสู่โลกปัจจุบัน

ไม่เห็นมีแสงเชี่ยไรเลยยยย มีแต่กระด�ษที่จะข�ดแหล่ไม่ข�ดแหล่

โธ่เว้ยยยย! ถ้�ไม่มีแสงเดี๋ยวกูมุดเองก็ได้วะ ผมเอ�หน้�มุดเข้�ไปใน

บันทึก กล�ยเป็นว่�หัวผมโขกบันทึกเล่มนั้นอยู่หล�ยทีร�วกับคนบ้�ท่ีชอบ

ทำ�ร้�ยตัวเอง

กลับสักทีสิวะ กลับไปสักที กูยิ่งมีสอบควิซอยู่ด้วย

ยังไงมันก็ไม่ช่วยผมเลยสักกะติ๊ด…ผมถอนห�ยใจเฮือกใหญ่ พล�ง

ลดละเลิกคว�มพย�ย�มทั้งหมดเสีย แล้วดูบันทึกเล่มนั้นอีกครั้งเผื่อจะมีอะไร

พอช่วยได้บ้�ง ไม่มีอะไรเลยจริงๆ ครับ นอกจ�กคำ�พูดเพ้อๆ ของเจ้�ยองวอน

มัน

เฮ้ออออออออออออออออออออ!

"ถึงแล้วขอรับคุณช�ย" เก้ียวถูกว�งลงไปพร้อมๆ กับผมท่ีเซไปเซม�

เพร�ะไม่ทันได้ตั้งตัว พ่อบ้�นเปิดผ้�ม่�นให้ผมเดินลงไป แม่ง โคตรหน�วเลย

ครับ หน�วฉิบห�ยยยยยยยย

ผมคอ่ยๆ เดนิลงจ�กเกีย้ว พล�งเกบ็ท่�ททีีแ่สดงออกว่�ผมหน�วจนตัว

สัน่ไม่ให้พ่อบ้�นเหน็ พ่อบ้�นย้ิมให้ผม นำ�้ใสปริม่รอบดวงต�เหมอืนส่งลกูช�ย

เข้�โรงเรียนอนุบ�ลเป็นวันแรก ในขณะที่ผมนำ้�ต�ปริ่มเพร�ะอ�ก�ศหน�วจัด

รวมไปถึงโชคชะต�ที่แม่งโคตรเล่นตลก "คุณช�ยทำ�ได้อยู่แล้วนะขอรับ ข้�จะ

รอฟังข่�วดี"

ผมย้ิมแหยๆ ส่งให้พ่อบ้�น พล�งมองดูบรรย�ก�ศโดยรอบให้เป็น

ขวัญต� ประตูวังขน�ดใหญ่เท่�ตึกก่ีชั้นก็ไม่รู้กำ�ลังมีคนรุ่นร�วคร�วเดียวกับ

ผมเดินไปต่อแถวเข้�ไปในวัง ดูจ�กชุดผ้�ไหมร�ค�แพงหล�กสีสันน่ันแล้ว  

ส่วนใหญ่น่�จะเป็นลูกผู้ดีมีอันจะกิน
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เดี๋ยว…นี่ผมกำ�ลังจะสอบเหรอ!?

เฮ้ยยยยยยยยยยยยยยยยยยยย!

ผมมวัแต่ดร�ม่�เรือ่งตวัเองม�อยู่ผดิยุคจนลมืไปว่�กำ�ลงัจะไปสอบเข้�

เรยีนทีซ่องกยุนกว�น บรรลยัแล้วครบั บรรลยัแล้ว คว�มรูท่ี้จะสอบอ�ทิตย์หน้�

ของมห�วิทย�ลัยแห่งช�ติโซลยังไม่มี นับประส�อะไรกับคว�มรู้ท่ีจะสอบเข้�

ซองกยุนกว�นวันนี้

ในขณะที่ผมกำ�ลังคิดไม่ตกอยู่นั้น ใครคนหนึ่งก็ตะโกนร้องทักผมและก็

เดินตรงเข้�ม�ห�

"โอ๊ะ คุณช�ยพยองอัน" พ่อบ้�นโค้งเก้�สิบองศ�ให้กับผู้ม�ใหม่

ตัวประหล�ดที่กูไม่รู้จักโผล่ม�อีกหนึ่ง T^T

เข�ย้ิมให้ผมพล�งแตะไหล่อย่�งสนิทสนม หน้�ต�และท่�ท�งของเข�

จิม้ลิม้เหมอืนผูช้�ยสวยทียั่ยเจอ�ร์มนักรีด๊เด๊ะๆ แต่เชือ่ไหมครบั ไอ้นีม่นัตวัเลก็

แล้ว แต่ผมตัวเล็กกว่�มันเยอะเลย

อย่�ลืมนะว่�ผมชื่อจูเนียร์ ตัวเล็ก เต้ียม่อต้อ สมชื่อแบบไม่มีใครกล้�

เถียง

"ตืน่เต้นไหม เมือ่คนืข้�นอนไม่หลบัเลย" พยองอนัย้ิมให้ผม นีค่อืหน้�ต�

ไม่ได้นอนของมึงสินะ มันใช่ที่ไหนกัน เพร�ะหน้�แม่งสว่�งดูมีออร่�ม�ตั้งแต่

อยู่ไกลๆ โน่น

"ข้�หลับดีทีเดียว จนอย�กหลับไปตลอดก�ล" ผมประชด

"ข้�มีของขวัญม�ให้เจ้�ด้วยนะ แม่ข้�ฝ�กม�ให้"

พยองอันหยิบของออกม�จ�กถุงผ้� ต�เถร! เห็นแล้วถึงกับอุท�นในใจ

เลยทีเดียว

ร่�งอวต�รของบันทึกผีสิงที่อยู่ในกระเป๋�ผ้�ผมตอนน้ี แต่สภ�พใหม่

เอี่ยมม�กเหมือนไม่เคยมีผู้ใดแตะต้องม�ก่อน

"ข้�ขอโทษนะยองวอน ตรงสนัมนัเบีย้วและกข็�ดไปนดิ เป็นเพร�ะตอน

นั่งเกี้ยวม�ข้�ไม่ระวังเอง"

ผมอึง้…ตกตะลงึงนั…รบับนัทึกใหม่เอีย่มเล่มนัน้ม�แล้วจ้องมองมนัด้วย
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คว�มตื่นตระหนกอย่�งแรง

มันหม�ยคว�มว่�…ผมได้กลับม�เป็นลียองวอนในช่วงท่ีเพ่ิงได้สมุด

บันทึก และกำ�ลังจะบันทึกเหตุก�รณ์ที่ผมเจอท้ังหมดในสมุดเล่มน้ีอย่�งน้ัน 

เหรอ…

นี่ผมคือลียองวอนจริงๆ เหรอเนี่ย

โคตรไม่น่�เชื่อ ผมเป็นคนไทยนะ น่�จะม�เป็นน�ยทองดำ� ทองเขียว 

แห่งหมู่บ้�นบ�งพระอ�ทิตย์อะไรนั่นยังดูน่�เชื่อม�กกว่�

"เจ้�เป็นอะไรไปหรือยองวอน" เพื่อน (มั้งนะ) ส่งเสียงถ�ม

"เช้�น้ีข้�สบัสนนดิหน่อยน่ะ" ผมบอกไปต�มคว�มจรงิ ก่อนจะคดิขึน้ม�

ได้ว่�อย�กถ�มคำ�ถ�มปัญญ�อ่อนกับพยองอันสักรอบ เผ่ือพ่อบ้�นแกจะสติ

ลบเลือนไป "เจ้�เป็นเพื่อนข้�…ใช่ไหม"

"อะไรของเจ้�" พยองอันหัวเร�ะ "ข้�เป็นเพ่ือนเจ้�ต้ังแต่สมัยท่ีเร�เรียน

อยู่ซอดังแล้ว" ซอดัง? อ๋อ โรงเรียนประถมครับ

"งั้น…ใบหน้�ข้�ตอนประถม มัธยม ตอนนั้น ตอนนี้ และตอนโน้น เป็น

อย่�งนี้จริงๆ เหรอ" ผมยื่นหน้�ตัวเองไปให้พยองอันดู

"ท่�ท�งเจ้�จะตื่นเต้นจนทำ�ตัวพิลึก หน้�ต�เจ้�ก็เป็นแบบน้ีม�แต่ไหน

แต่ไรแล้ว"

"ข้�มิได้เปลี่ยนไปใช่ไหม จ�กคนเก�หลีจู ่ๆ ม�เป็นคนไทย อะไร 

แบบนั้นน่ะ"

"ข้�ไม่เข้�ใจท่ีเจ้�พูด" พยองอันทำ�หน้�งงแดก เออว่ะ เป็นผมก็คงงง 

เก�หลใีนยุคโชซอนไม่รูว่้�ตอนนัน้รูจ้กัประเทศไทยหรอืยัง ผมหลบัต�ลงอย่�ง

รับไม่ค่อยได้กับโชคชะต�ของตัวเอง ก่อนที่จะคิด คิด และก็คิดว่�จะทำ�ยังไง

ต่อไปดี

หลังจ�กที่ผมคิดอยู่นั้น พยองอันก็บอกล�พ่อบ้�นของผมและพ่อบ้�น

ของเข�เพ่ือเตรยีมตัวต่อแถวเข้�ไปสอบเฉพ�ะพระพักตร์พระร�ช� ในระหว่�ง

ที่ต่อแถวผมเลยตัดสินใจถ�มพยองอันในสิ่งที่ผมสงสัยทุกอย่�ง

"เจ้�ลองบอกสิ่งที่เป็นนิย�มของตัวข้�ม�สักส�มสี่ข้อซิ"
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"เจ้�ต้องเป็นบ้�ไปแล้วแน่ๆ" เข�เอ�แต่หัวเร�ะกับท่�ท�งของผม "ปกติ

เจ้�เป็นคนไม่ค่อยพูดไม่ค่อยจ�นี่น�"

"อมื ก็น่�จะใช่" ในบนัทกึยองวอนมนัดหูน่อมแน้มไม่ค่อยกล้�พูดจะต�ย

ไป "อะไรก็ได้ที่เป็นลักษณะเกี่ยวกับตัวข้� เฉพ�ะข้�เท่�นั้นที่มีมัน"

"ข้�ขอคิดสักครู่นะ" ผมเริ่มถูกชะต�กับเจ้�พยองอันแล้วล่ะครับ ถ้�เป็น

คนอืน่มนัคงรำ�ค�ญผมต�ยห่� ถ�มอะไรไม่สร้�งสรรค์เอ�เสยีเลย "สิง่ท่ีเป็นตวั

เจ้�และไม่เหมือนใคร…เจ้�มีโรคประจำ�ตัว"

"โรค…โรคอะไร"

จุดจุดจุดเกิดขึ้นเต็มสมองของผมเลยครับ

"ข้�ไม่รู้เหมือนกัน เจ้�เหนื่อยง่�ย หอบง่�ย แล้วก็เจ็บตรงหน้�อกบ่อยๆ 

หมอที่ม�รักษ�ก็เรียกไม่ถูกว่�เจ้�เป็นโรคอะไร"

โรคเกี่ยวกับหัวใจ

มันเป็นโรคท่ีไม่ได้ร้�ยแรงถึงข้ันใกล้จะต�ยครับ เพียงแต่ว่�มีอ�ก�ร

อย่�งทีพ่ยองอนับอกเด๊ะๆ ผมเหนือ่ยง่�ย ชอบเจบ็ตรงหน้�อกบ่อยๆ ออกกำ�ลงั

ก�ยหนักๆ ไม่ได้ อะไรประม�ณนั้น

กูจะบ้�ต�ย…

"แล้วมีอะไรอีก…" ผมถ�มพยองอันต่อแม้ว่�จะเริ่มรู้ชะต�กรรมของ 

ตัวเองบ้�งแล้ว

"ไฝของเจ้�ไง ที่หน้�ท้อง"

เชี่ย…หน้�ท้องผมมีไฝ

"ป�นแดงเล็กๆ ที่หลังหู"

ป�นแดงเล็กที่หลังหู อันนี้ผมก็มี

"แล้วก็ผมของเจ้�เวล�สะท้อนแสงแดดแบบนี้…" พยองอันดึงแขนผม

ให้ออกไปยืนตรงแดด "มันจะเปล่งประก�ยคล้�ยสีทอง เหมือนสีผมธรรมช�ติ

ของเจ้�ไม่ใช่สีดำ�"

โอเค…กูยอม…กูยอมแล้ว…ยอมแพ้ต่อโชคชะต�

ช�ติที่แล้วผมคือลียองวอน
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ผมแม่งโคตรรบัไม่ได้ทีช่�ตก่ิอนผมเคยชอบผู้ช�ยด้วยกันและท่ีรบัไม่ได้

ยิ่งไปกว่�นั้นคือเพ้อถึงขั้นที่ว่�โก่งคออ้วกสักเก้�สิบรอบก็ยังไม่น่�จะพอ

นี่กูเป็นคนแบบนั้นจริงๆ เหรอวะ

"ถอยไป เจ้�ยืนขว�งท�ง" ผมถูกถองสีข้�งให้เขยิบหลีกท�งไปโดยช�ย

ตัวสูงคนหน่ึง พยองอันรีบเข้�ม�พยุงผม ก่อนท่ีเร�ท้ังสองคนจะหันไปมอง 

พระเจ้�ช่วย ตวัสงูใหญ่น่�จะสกัร้อยแปดสบิกว่�เซน็ต์ได้ "เชญิเดนิได้" มนัผ�ย

มือให้คนที่อยู่เบื้องหลังเดินนำ�ไปก่อน ผมไม่เห็นหรอกว่�เป็นใคร ข้ีเกียจเงย

หน้� เพร�ะสงูกันฉบิห�ย เห็นแล้วโคตรหมัน่ไส้ แถมยังทำ�ตวักร่�งอกีต่�งห�ก

"สองคนนั้นคือใครเหรอ" ผมถ�มพยองอัน

"ข้�ก็ไม่รูเ้ท่�ไหร่หรอก" พยองอนัตอบผม "แต่คนท่ีไล่เจ้�ให้หลกีท�งเมือ่

ครู่นี้ คนที่อยู่กับสองคนนั้น ข้�ได้ข่�วว่�เป็นพระญ�ติของพระร�ช�"

"ห�?"

ผมมองต�มหลังไอ้คนท่ีเดินนำ�หน้�ไอ้ยักษ์นั่น เข�อยู่ในชุดผ้�ไหม

สีนำ้�เงินสดแลดูหรูหร�เสียจนผ้�ไหมร�ค�แพงของคนโดยรอบดูด้อยร�ค�ไป

เสียหมด

พระญ�ติแล้วไงวะ…ก็ม�สอบเหมือนกันนั่นแหละ

ไม่ใช่อะไรหรอก ผมเจ็บน่ะ…ตอนยุคปัจจุบันมันมีย�ดีรักษ�ทำ�ให้ผม

ใช้ชีวิตได้ค่อนข้�งสะดวก แต่พอม�อยู่ในยุคน้ีผมน่ีโคตรจะอ่อนปวกเปียก

ร�วกบักระด�ษชุม่นำ�้ทีพ่ร้อมจะยุ่ยสล�ยได้ทกุเมือ่ ผมหนัไปบอกพยองอนัว่�

ไม่เป็นไร หลังจ�กนั้นเร�สองคนก็ต่อแถวเพื่อเตรียมตัวที่จะเข้�สอบต่อไป

"น่ีแม่น�งทั้งสอง ไม่รู้เหรอว่�ท�งก�รเข�ไม่ให้ผู้หญิงเข้�ร่วมสอบน่ะ 

ฮ่�ๆๆ"

เสียงแซวดังขึ้นเมื่อผมกับพยองอันเข้�ใกล้ประตูวังม�กยิ่งขึ้น พยองอัน

ก้มหน้�งุดร�วกับว่�ไม่อย�กมีเรื่อง แต่ผมน่ะเหรอ…อย่�คิดว่�จะเสงี่ยมแบบ

ไอ้ยองวอนในบันทึกนั่นเด็ดข�ด

"ดูยังไงว่�ข้�เป็นผู้หญิง เจ้�ใช้ต�ตุ่มดูเหรอ"

พวกมันหุบยิ้มฉับ พร้อมกับทำ�สีหน้�ห�เรื่อง
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"ถ้�ยังดูไม่ออกว่�ข้�เป็นบุรุษ เห็นทีว่�พวกเจ้�จะสอบซองกยุนกว�น 

ไม่ติด" ผมด่�ไม่เลือกหน้� "เพร�ะโง่ดักด�นและไม่มีหัวคิด ใช้ส�ยต�ตัดสิน

เพียงอย่�งเดียวคงได้ดีหรอก"

"นี่เจ้�!!!!" หนึ่งในนั้นชี้หน้�ผม ทำ�ไมล่ะ มึงม�ห�เรื่องกูก่อนนี่ "ป�กเก่ง

นักนะ หวังว่�จะได้เจอเจ้�ที่ซองกยุนกว�น"

"ได้เจอแน่…" ผมพูดอย่�งม�ดม่ัน "…เพร�ะข้�ฉล�ดกว่�เจ้� ข้�ต้อง

สอบติดซองกยุนกว�นแน่นอนอยู่แล้ว"

ถุยชีวิต…

กูไม่น่�พูดออกไปอย่�งนั้นเล้ยยยยย

ข้อสอบแบบนี้หม�ที่ไหนจะไปทำ�ได้วะ!

จงบอกชื่อหน่วยงานของรัฐมาให้ครบ รวมถึง 6 กระทรวงหลัก

จงบอกชื่อส�านักงาน 3 แห่งของหน่วยงานปกครอง

หน้าที่ปกครองของหัวหน้าเขต 7 ประการ มีอะไรบ้าง

หน่วยประจ�าการเมืองหลวง 5 หน่วย มีอะไรบ้าง

กองทัพประจ�าการแบ่งออกเป็น 5 กองทัพ มีอะไรบ้าง

บลา บลา บลา

ผมเงยหน้�มองไปข้�งหน้�อย่�งจนตรอก ไม่มที�งทำ�ได้แน่ๆ ผมส�บ�น 

เห็นทีสิ่งที่ผมโม้ไว้คงจะระเบิดแตกออกเป็นเสี่ยงๆ อับอ�ยข�ยขี้หน้�ไอ้ขี้แซว

นั่นไม่พอ (ไม่รู้ว่�มันช่ืออะไร) ผมยังทำ�ให้บริว�รท่ีบ้�นผิดหวังไม่เป็นท่�อีก  

(นึกภ�พพ่อบ้�นร้องไห้ชักดิ้นชักงอ)

ข้�งหน้�ของผมคือพระร�ช�ที่กำ�ลังมองดูเหล่�บัณฑิตทำ�ข้อสอบอย่�ง

สร�ญพระทัย ไม่รู้ว่�ทรงมีพระพักตร์เป็นเช่นไรเพร�ะผมเห็นพระองค์เล็กเท่�

นิ้วก้อย

ผมควรทำ�ไงดี มองซ้�ยมองขว�เห็นผู้ท่ีเข้�สอบนับพันชีวิตกำ�ลังทำ�
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ข้อสอบอย่�งขะมักเขม้น ตวัดพู่กันเขียนลงบนกระด�ษกันเป็นว่�เล่นเหมือน

ของแบบนี้มันหมูๆ ไม่หมูนะมึง นี่มันมังกรชัดๆ T^T

เอ�ไงดีวะยองวอน ตอนนั้นมึงทำ�ยังไงถึงสอบผ่�น ทำ�ไมมึงไม่ม�บอก

กูบ้�งล่ะ ทำ�ไมถึงทิ้งกูไว้แบบนี้ ไอ้ช�ติที่แล้วของกูจอมขี้เพ้อเอ๊ยยยยยยย…

ผมสดูลมห�ยใจเข้�ลกึๆ ตนต้องเป็นทีพ่ึ่งแห่งตน เพร�ะฉะน้ันผมจะทำ�

ข้อสอบในสไตล์ของผมละกัน

ผมเรยีนรฐัศ�สตร์ม� ไอ้เรือ่งก�รปกครองนีพ่อจะรูบ้้�งแม้ไม่ใช่ส�ยของ

ผมโดยตรงก็ต�ม บ�งข้อมี 7 ผมก็ล่อตอบไปซะ 8 บ�งข้อให้ตอบ 5 ผมก็เสือก

ตอบ 7 ใครจะทำ�ไม ก็ผมไม่รูค้ำ�ตอบของสมยันีน่ี้หว่� T^T ตอนทำ�ข้อสอบเสรจ็

เหนือ่ยใจม�กอะไรม�ก ส่งคำ�ตอบไปเกือบคนสดุท้�ยของล�น (หรอืท่ีผมเรยีก

ในใจว่�ล�นประห�รชีวิตผมนั่นแหละครับ)

"ข้�ลืมตอบไปตั้งหล�ยข้อ" พยองอันทำ�หน้�เหมือนจะร้องไห้ ตอนที่เร�

สองคนกำ�ลังนัง่กนิอ�ห�รอยู่ที่ร้�นระหว่�งรอก�รประก�ศผลสอบที่จะเกิดขึ้น

ในไม่ช้�บริเวณหน้�ประตูวัง

"เจ้�เอ�คำ�ตอบของข้�ไปไหมล่ะ ข้�ตอบเกินน่ะ" ผมพูดไปกินไป หิว

ฉิบห�ย เหมือนสมองโดนเค้นออกม�จนกินพลังง�นของผมไปหมด

"เจ้�ตอบเกิน!" พยองอนัร้อง "มนัหม�ยคว�มว่�อย่�งไรกัน ตอบม�กกว่�

ที่เข�กำ�หนดคะแนนจะเพิ่มเหรอ"

"ข้�ไม่รู้เหมือนกัน"

"ถ้�ข้�สอบไม่ติด พ่อข้�ต้องเนรเทศข้�ไปอยู่นอกเมืองแน่ๆ"

"ไม่หรอกน่� ลูกช�ยทั้งคนจะให้ไปอยู่ต่�งที่ได้ยังไง"

"ดูเหมือนว่�จะไม่ได้เจอแม่น�งทั้งสองที่ซองกยุนกว�นซะแล้ว" ผมจำ�

เสยีงมนัได้ เสยีงของไอ้ข้ีแซว ผมหันขวับไปมองเหน็แม่งกำ�ลงันัง่กินอ�ห�รอยู่

ใกล้ๆ ทำ�ท่�ว�งก้�มเหมอืนเป็นเจ้�ของประเทศ "ท่�ท�งจะทำ�ข้อสอบไม่ได้กนั

นี่ คนหนึ่งตอบข�ด อีกคนหนึ่งตอบเกิน"

มึงเสือกอะไรด้วยวะ!!!!!
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ผมชะงกัคำ�ไว้ก่อน เพร�ะพูดไปแม่งก็คงไม่เข้�ใจ ส่วนภ�ษ�มนักไ็ม่เข้�

กับอ�รมณ์ของผมเอ�เสียเลย

"แล้วมันเกี่ยวอะไรกับเจ้�ด้วย"

ดูซิเนี่ย…หน่อมแน้มเสียนี่กระไร พูดแบบนี้มันจะไปกลัวได้ยังไง

"ข้�แค่เสยีด�ยทีจ่ะไม่ได้เจอหน้�สวยๆ ของพวกเจ้�ในโรงเรยีน" ไอ้ข้ีแซว

ทำ�หน้�เจ้�เล่ห์ "ถ้�งั้นก็…"

พึ่บ!

มือย�วๆ ของมันดึงพยองอันให้เข้�ใกล้ตัว

"ปรนนิบัติข้�โดยก�รชงเหล้�ให้ข้�สักหน่อยก่อนที่เร�จะไม่ได้เจอกัน"

โป๊ก!

อยู่ๆ ผมก็เขกกะโหลกไอ้ขี้แซวให้มันปล่อยพยองอัน…เออ…ทำ�ไมผม

ถึงเขกหัวมัน…ทำ�ไมไม่ชกมันล่ะ…เวรเอ๊ย

มันหัวเร�ะร่วนแม้จะโดนเขกหัวก็ต�ม พรรคพวกของมันก็หัวเร�ะด้วย

ร�วกับก�รกระทำ�ของผมเหมือนเด็ก…อ�จจะเหมือนจริงๆ ก็ได้

"เจ้�น้อยใจหรอืยังไง คว�มจรงิแล้วคนทีอ่ย�กปรนนิบตัข้ิ�คอืเจ้�ใช่ไหม"

มงึคดิได้ยังไง มงึเป็นนกัเขียนเหรอ?! พยองอนัถูกสลดัออกโดยทีผ่มโดน

ดงึเข้�ไปแทน จะบ้�ต�ย นีกู่ไม่ใช่ชะนีขีโ้รคท่ีใครดงึไปก็ไปอยู่กับคนน้ันได้ง่�ยๆ 

นะเว้ย

แต่เห็นทียองวอนในช�ตินี้จะไม่เห็นด้วยกับคว�มคิดผมเพร�ะแม่ง 

อ่อนแอฉิบห�ย สู้แรงแขนมันไม่ได้เลยสักนิด

พึ่บ!

เสยีงดงักังว�นเกิดข้ึนไปทัว่ร้�นอ�ห�ร ใครบ�งคนทำ�เสยีงน้ันขึน้ม�เพ่ือ

ขัดจังหวะไอ้ขี้แซว

"เสียงดัง รำ�ค�ญ"

ผมจำ�ช�ยเสือ้ผ้�ไหมสนีำ�้เงนิหรหูร�ตวันัน้ได้ จำ�ไอ้ยักษ์ทีอ่ยู่ข้�งๆ และ

อีกคนที่ดูท่�ท�งใจดีไม่ค่อยมีพิษสงเท่�ไหร่นั่นก็ได้ด้วย

คำ�พูดหลุดออกม�จ�กช�ยที่มีข่�วลือว่�เป็นพระญ�ติของพระร�ช�
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ดูเหมือนข่�วลือจะจริงอยู่ไม่น้อย เพร�ะไอ้ขี้แซวท่ีจับตัวผมเอ�ไว้ 

ตอนน้ีมอืสัน่ป�กสัน่ไปหมด มนัผลกัผมออกไปร�วกับหมกัูบหม�แตกต่�งจ�ก

ตอนเมื่อกี้ม�ก ท่�ท�งจะเกรงใจไอ้ผู้ช�ยเสื้อนำ้�เงินไม่น้อย

จะไม่ให้เกรงใจได้ยังไงล่ะ ก็ไอ้แหลมๆ ท่ีโผล่ออกม�จ�กก�งเกงของ 

ไอ้ยักษ์นั่นมันด�บไม่ใช่เหรอ ไม่ธรรมด�จริงๆ

พยองอนัดงึผมเข้�ไปดสูวัสดิภ�พว่�ยังโอเคดหีรอืเปล่� ในขณะทีผ่มยงั

จ้องมองพวกไอ้ยักษ์ที่สูงอย่�งกับเปรตวัดสุทัศน์

"จะออกไปหรือไม่ขอรับ" ไอ้ยักษ์พูดกับเจ้�น�ยเส้ือนำ้�เงินของมัน (ผม

คิดเองเออเองสรุปเอง เพร�ะดูยังไงก็เจ้�น�ยกับบ่�วม�สอบด้วยกันชัดๆ)

"อืม"

เจ้�เสื้อนำ้�เงินหันม�สบต�ผมตอนที่เข�ลุกขึ้นยืน…

ตึก ตึก…

เสียงหัวใจผมเต้นแรงขึ้นทันทีเมื่อสบต�กับเข� นัยน์ต�สีดำ�ขลับเข้�กับ

เรือนผมสีดำ�เป็นอย่�งดี จมูกโด่งเป็นสัน ริมฝีป�กบ�งได้รูป หล่อชนิดท่ีว่� 

ไอดอลในยุคปัจจุบันยังเทียบไม่ติด

หล่อฉิบห�ย มึงเป็นคนเหี้ยอะไรเนี่ย

ตึก ตึก…

ทำ�ไมผมต้องใจเต้นแรงด้วยฟะ ไอ้ยองวอน…มงึเห็นคนหล่อแค่นีม้งึแรด

เลยเหรอ

"ยองวอนเป็นอะไรหรือเปล่�" พยองอันถ�มผมเพร�ะเห็นผมเอ�มือกุม

หัวใจตัวเอง

เสีย้ววิน�ทท่ีีไอ้เสือ้นำ�้เงนิเดนิออกจ�กร้�น ผมรูสึ้กว่�หัวใจวูบไหวอย่�ง

ประหล�ด กลิ่นจ�กตัวเข�โชยเข้�ม�เบ�ๆ ที่จมูกผม

ผมรู้สึกได้ทันทีว่�คนไหนที่ยองวอนมันเพ้อถึงขน�ดเขียนบันทึกห�…ก็

ไอ้เสื้อนำ้�เงินนั่นน่ะแหละเซ้นส์มันบอก อ�ก�รผมเป็นซะขน�ดน้ี ดูก็รู ้ว่� 

ยองวอนมันชอบคนคนนี้

แต่สำ�หรบัผม…จะไปชอบมนัได้ยังไง จะบ้�เหรอ ผูช้�ยเหมอืนกันนะโว้ย
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เชี่ยยองวอน สมัยโน้นมึงดูเล่นของสูงจังนะ…

พยองอันเห็นผมมองต�มเลยกระซิบบอก "เข�ชื่อซองโจ…"

(ติดต�มต่อได้ในฉบับเต็ม)
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